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 صــــــــــالممخ

هادفت هاذا الدراساة إلات التعارف عمات أبعااد الثقافاة التنظيمياة الساائدةإل ومساتوى اإلباداع اإلداري فااي       
البنااوك التجاريااة لوحيااة جيجاالإل ماان وجهااة نظاار المااوظفين فيهااا. باإلضااافة إلاات التعاارف عماات ماادى تاا ثير 

 الثقافة التنظيمية السائدة في مستوى اإلبداع اإلداري.
ف الدراسةإل فقد قام الباحثان بتطوير إستبانة مكونة من ثالثاة أجازاءإل يهادف األول منهاا ولتحقيق أهدا     

لمعرفة خصاائص عيناة الدراساةإل أماا الجازء الثااني فيهادف إلات قيااس المتغيار المساتقل المتمثال فاي الثقافاة 
جازء الثالاث المتغيار التاابع التنظيمية ) الثقافة البيروقراطيةإل والثقافاة اإلبداعياةإل والثقافاة الداعماةيإل ويقايس ال

 المتمثل في مستوى اإلبداع اإلداري.
ي إساااتبانة عمااات 2:إل حياااث تااام توزياااع )المسااال الشاااامل لمجتماااع الدراساااة أساااموباعتماااد الباحثاااان عمااات     

ي إسااتبانة 86الدراسااةإل والمتمثاال فااي مااوظفي البنااوك التجاريااة لوكاااحت جيجاالإل وقااد تاام اسااترجاع )مجتمااع 
 %ي من اإلستبانات الموزعة.2:اإلحصائي أي ما نسبته )صالحة لمتحميل 

اإلحصاااء الوصاافي واسااتخدم الباحثااان األساااليب اإلحصااائية المناساابة لتحمياال البياناااتإل منهااا أساااليب      
حاااادار المتعااااددإل واإلنحاااادار والتكااااراراتإل والنسااااب المئويااااةيإل واإلن اإلنحااااراف المعياااااريإل)الوسااااط الحسااااابيإل 

 البسيط.



 ن

 

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:     
ساااائدة  مااان وجاهاااة ناظااار موظفيهااا البنااوك التجاريااة لوكاااحت جيجاال إن مسااتوى الثقافااة التنظيميااة فااي -

حيااث بيناات النتااائج أن درجااة تااوافر الثقافااة البيروقراطيااة جاااءت فااي المرتبااة األولاات بدرجااة متوسااطةإل 
   فة الداعمة.تميها الثقافة اإلبداعيةإل ثم الثقا

مااان وجاهاااة ناظااار موظفيهااا موجااود  البنااوك التجاريااة  لوكاااحت جيجاال إن مسااتوى اإلبااداع اإلداري فااي  -
 بمستوى متوسط.

 بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دحلة إحصائية لمثقافة التنظيمية في مستوى اإلبداع اإلداري. -
 ن التوصيات أهمها:وبناء عمى ذلك، فقد خمصت الدراسة إلى مجموعة م    

. ضرورة استيعاب الثقافة التنظيمية كمفهوم إداري من قبل القيادات اإلدارية بالبنوك التجارية لوحية جيجل  3
 باعتبارها مرتكزا هاما يعتمد عميه نجاح أو فشل تطبيق اإلبداع اإلداري.

التنظيميةإل واحستفادة من تجارب احخرين . إقامة البرامج التدريبية التي تساعد عمت فهم واستيعاب الثقافة 4
 في تطبيق اإلبداع اإلداري.

العمل عمت تبسيط أنظمة وقواعد العملإل واحبتعاد عن المركزية والحرفية  والتشدد في تنفيذ المسائل . 5
جراءات خاصة إلنجاز ما يوكل إليهم . فهذا من ش نه تاحة الفرصة لمموظفين بتطوير قواعد وا   الشكمية إل وا 

 أن يوفر هامش من الحرية لمموظفين إلظهار إبداعاتهم .
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 ة:ـــــــــــمقدم 
نال موضوع الثقافة التنظيمية في السنوات األخيرة اىتمام الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة، وذلك لما      

المنظمات عن تختمف داء المنظمة. و أومن ثم في  الموظفينسموك  عمىلو من أىمية كبيرة في التأثير 
الجوىرية التي تحكم طريقة العمل وأنماط االتصال وأسموب اإلدارة في  الخصائصمن حيث  البعض بعضيا

، فوجود من المنظمات اإلشراف، ومع مرور الزمن تتكون لكل منظمة ىوية خاصة بيا تختمف عن غيرىا
 التخاذويساعد عمى وضع أسس مشتركة  لموظفييا ترسيخ أسموب تفكير موحدفي تنظيمية متميزة يسيم  ثقافة

إلى أن تكون ليا شخصية متميزة عن غيرىا من المنظمات المتشابية معيا في إذ تحتاج كل منظمة  القرارات،
طبيعة عمميا، كما أنيا تحتاج إلى أن تحدد موقعيا بين المنظمات األخرى مما يمكنيا من التفاعل بشكل 

التي ينبغي و ي ممارساتيم وف الموظفين المنظمات أن لمثقافة التنظيمية تأثيرا في سموك اويدرك مديرو  أفضل.
وتوقعاتيم عن طريق تشجيع المبادرات الفردية، ومدى توافر ظروف اإلبداع، ودرجة  يممعتقداتمع أن تنسجم 

قبول المخاطرة، واإلنجاز واألداء العالي، والتركيز عمى النتائج، كل ذلك يوجد لدى الموظفين ثقافة موحدة 
وتصرفاتيم إذ  الموظفينفي سموك  التنظيميةثقافة الثر ؤ في زيادة فاعمية المنظمة. وت خرآب أوتسيم بشكل 

 األعمال. داءأالتي تعبر عن كيفية و بما يتفق والقيم والمعتقدات السائدة في المنظمة  الموظفونيتصرف 
الذي يتطمب أن في ظل بيئة سريعة التطور والتغير في جميع المجاالت، األمر  وبما أن المنظمة تعمل    
  بميارات وخبرات واسعة ليتمكنوا من التكيف والتفاعل مع جميع الظروف المحيطة بيم ياع جميع موظفيتيتم

تتعرض ليا عن طريق  طرح أفكار جديدة وتقديم حمول  في حل المشكالت التي تواجييا أو اإلدارةوليساعدوا 
المنظمات عمى درجة عالية من الكفاءة والفاعمية والذي سريعة ليذه المشكالت، األمر الذي يسيم في جعل 

 ال يتحقق إال بجيود إبداعية خالقة.
لييم مع إدرجة من الحرية في القيام بالميام الموكمة  الموظفينإن الثقافة التنظيمية التي ترتكز عمى منح      

من  ترفعكذا و بشكل متميز،  يملدييم روح المبادرة واإلصرار عمى أداء ميام تقويتزويدىم بالمعمومات االزمة 
نحو استكشاف الفرص يم مما يساىم في توجيو سموك ي،، وتعزيز من الوالء التنظيمالمعنوية لدييم الروح

كي وتوليد األفكار الجديدة والتحقق منيا باألساليب العممية وتحمل المخاطرة في سبيل دعميا وتطبيقيا ل
 بشكل مستمر. الموظفونيصبح اإلبداع سموكا راسخا يمارسو 
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 ة:ــــمشكمة الدراس 1.1
يتصف العمل المصرفي بالحساسية، وتأثره بالتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وارتفاع المخاطرة، مقارنة       

بالقطاعات اإلقتصادية األخرى . فالبنوك التجارية تواجو جممة من التغيرات المستمرة في بيئة عمميا، منيا: 
. كل ىذا لعمالءصرفي، وتنوع رغبات احدة المنافسة، والتطور التكنولوجي الحاصل في القطاع الم ارتفاع

ألقى عمى عاتق البنوك ميمة تغيير وتطوير الفكر اإلداري المصرفي، وتكييف بيئة العمل المصرفي لتوائم 
بيئة إيجابية مشجعة  خمقإيجابية تتصف بالمرونة العالية، والتي تمكنيا من  تنظيميةالتغيرات، وخمق ثقافة 

ىذه الدراسة في محاولة لإلجابة عمى التساؤل التالي:                لذا فقد جاءت عمى اإلبداع،   
البنوك الموظفيــــن في  اإلبداع اإلداري من وجهة نظــــر مستوى في الثقافـــــة التنظيمية مدى تأثيرما 

 ؟جيجل اليةو التجارية ل
 يمكن طرح األسئمة الفرعية التالية : ىذا التساؤلولإلجابة عمى 

  من وجية نظر الموظفين فييا؟ جيجل اليةلو  البنوك التجارية السائدة فيأبعاد الثقافة التنظيمية  ىيما -
 من وجية نظر الموظفين فييا؟ جيجل اليةلو  البنوك التجاريةمستوى اإلبداع اإلداري في  ىو ما -
من وجية نظر  جيجل لوالية البنوك التجاريةاإلبداع اإلداري في  ىمستو في الثقافة التنظيمية مدى تأثير ما  -

 الموظفين فييا؟
 ة:ــــــأهمية الدراس 2.1

 تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:      
يعتبر موضوع الثقافة التنظيمية من أكثر المواضيع التي لقيت اىتماما كبيرا في ميدان إدارة األعمال  .1

 والسموك التنظيمي.
فيي تؤثر بالدرجة األولى في سموك  ،األساسي لمطاقات والقدراتالثقافة التنظيمية المحرك  برـتعت .2

 المرتفعة الختيار الوسائل واألنماط وأساليب التحرك الفعال. وتحقيق اإلنتاجية الموظفين
نطالق تساىم الدراسة الحالية في معرفة واقع اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية لموقوف عمى الواقع واإل .3

 التطوير والتشجيع والعمل عمى تنمية وتوفير اإلبداع اإلداري.لغايات التغيير و 
أىمية اإلبداع اإلداري ودوره بالموظفين في البنوك التجارية  ىتساىم الدراسة الحالية في زيادة الوعي لد .4

 في حل المشكالت واتخاذ القرار.
سياماتو الواضحة في االقتصاد الوطني. .5  أىمية قطاع البنوك التجارية وا 
 الدراسة الحالية في سد النقص الحاصل في مثل ىذا النوع من الدراسات.تسيم  .6
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نتائج  منر فتشكل ىذه الدراسة نقطة انطالق نحو مزيد من الدراسات لمميتمين في ضوء ما ستس .7
 .وتوصياتيا

 أهداف الدراسة: 3.1
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:     

 .لوكاالت جيجل البنوك التجارية التنظيمية السائدة في. التعرف عمى أبعاد الثقافة 1
 .لوكاالت جيجل البنوك التجارية. التعرف عمى مستوى اإلبداع اإلداري في 2
البنوك اإلبداع اإلداري من وجية نظر الموظفين في في الثقافة التنظيمية  مدى تأثير. التعرف عمى 3

 .لوكاالت جيجل التجارية
البنوك التجارية لوكاالت . تقديم توصيات واقتراحات في ضوء نتائج الدراسة بما يساعد المسؤولين في 4

 عمى إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع وتدعم اإلبداع اإلداري.جيجل 
 أنمودج الدراسة: 1.4

تم تطوير أنموذج الدراسة في ضوء مراجعة أدبيات الدراسة والبحوث ذات الصمة. وقد تألف أنموذج      
 :التاليالدراسة من متغيرين كما ىو مبين في الشكل 
 ( أنمودج الدراسة1-1الشكل رقم)

 المستقل                                                المتغير التابع المتغير 
 

        

    أثــــــــــــــــر          

 

        
 
 

 : من إعداد الباحثانالمصدر
 فرضيات الدراسة: 1.5

ن، فقد تم اعمى محتوى ونتائج األدبيات السابقة التي توافرت لمباحث تحقيقا ألىداف الدراسة، واعتمادا     
 كما يمي: (Hoصياغة فرضية رئيسية واحدة بصورتيا العدمية )

 

 اإلداري اإلبداع    

 الثقافة التنظيمية

 الثقافة البيروقراطية 
 الثقافة اإلبداعية 
 الثقافة الداعمة 
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 :الفرضية الرئيسية
Ho:  عند مستوى داللة داللة إحصائية ذو يوجد أثرال ((α<0.05  مستوى اإلبداعفي لمثقافة التنظيمية 

 اإلداري.
 الفرضيات الفرعية التالية :وتنبثق عنها 

Ho1: عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية أثريوجد  ال ((α<0.05  مستوى اإلبداع في لمثقافة البيروقراطية
 اإلداري.

Ho2: عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية أثر ال يوجد ((α<0.05  مستوى اإلبداع في لمثقافة اإلبداعية
 اإلداري.

Ho3: عند مستوى داللةذو داللة إحصائية  أثر يوجد ال ((α<0.05  مستوى اإلبداع في لمثقافة الداعمة
 اإلداري.

 :التعريفات اإلجرائية لمدراسة 1.6
( نجد أن أنمودج الدراسة قد اشتمل عمى المتغيرات التي يمكن تعريفيا 1-1إلى الشكل رقم )النظر ب     
 النحو التالي:    عمى 
 المستقل: الثقافة التنظيمية:المتغير . 1    

منظومة من األفكار والمعتقدات والتقاليد والقيم وأساليب التفكير والعمل ىي  الثقافة التنظيمية: -
ر في سموكيم داخل المنظمة، وتشكل ؤثوت الموظفونوالتوقعات والمعايير التي يمتقى حوليا 

 كما وكيفا.ثر في إنتاجية المنظمة ؤ شخصياتيم وتتحكم في خبراتيم، وت
ىي الثقافة التي تتحدد فييا المسؤوليات والسمطات، فالعمل يكون منظمًا، ويتم الثقافة البيروقراطية:  -

 التنسيق بين الوحدات، وتتسمسل السمطة بشكل ىرمي، وتقوم ىذه الثقافة عمى التحكم واإللتزام.
ويتصف أفرادىا بحب المخاطرة في تتميز بتوفر بيئة لمعمل مساعدة عمى اإلبداع،  الثقافة اإلبداعية: -

 اتخاذ القرارات ومواجية التحديات.
تتميز بيئة العمل بالصداقة والمساعدة بين العاممين، فيسود جو األسرة المتعاونة : داعمةالالثقافة  -

 وتوفر المنظمة الثقة والمساواة والتعاون، ويكون التركيز عمى الجانب اإلنساني في ىذه البيئة.
 المتغير التابع: اإلبداع اإلداري:. 2   
 والمعارف  عادة تنظيم طرق وأساليب التسييرىو العممية التي يتم من خالليا تحويل وا  اإلبداع اإلداري:   -   

      أكثر إيجابية وفعالية، وييتم بتطوير نظم إدارية  الموظفينمن أجل جعل سموك المنظمة و  ،المكتسبة     
جراء تحويالت في توزيع النشاطات بين        .وفي تركيب الوظائف داخل المنظمة الموظفينحديثة وا 
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 محددات الدراسة: 7. 1
 واجو الباحثان في ىذه الدراسة العديد من الصعوبات، يمكن إبراز أىميا فيما يمي:    
 .اإلبداع اإلداري في الثقافة التنظيمية  تأثيرالدراسات التي تناولت  قمة. 1
اإلستبانة سيؤدي إلى نشر معمومات مأل . عدم تعاون بعض إدارات البنوك التجارية، وذلك العتقادىا بأن 2

سرية عنيا، وعن موظفييا، وذلك عمى الرغم من تأكيد الباحثان بأن المعمومات ستعامل بسرية، ولن يتم 
 إال في أغراض البحث العممي. استخداميا

 الدراسات السابقة: 8.1
منيا  البعض تعرض لذيوا ىذا الجزء سنتطرق إلى بعض الدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية، في    

، وتطرقنا أيضا إلى بعض الدراسات التي جمعت بين الثقافة اآلخر لإلبداع اإلداري البعضلمثقافة التنظيمية و 
التعقيب عمى ىذه الدراسات ومجال ومن ثم  من األحدث ألقدم، التنظيمية واإلبداع اإلداري، وفق ترتيب زمني

 .منيا االستفادة
 الدراسات العربية: 1.8.1

الدراسة إلى التعرف عمى أبعاد الثقافة المنظمية السائدة ىذه ىدفت : (1) ( 2212 بمجازية،)دراسة - 
فييا، باإلضافة إلى  الموظفينومستويات الوالء اتجاه التغيير في البنوك التجارية األردنية، من وجية نظر 

التعرف عمى مدى تأثير الثقافة المنظمية السائدة في مستوى الوالء اتجاه التغيير، وقد توصمت الدراسة إلى 
بيئة عمل البنوك التجارية األردنية تسود كافة أبعاد الثقافة المنظمية من وجية نظر   أنو في نتائج أىميا ةعد

حيث كان ُبعد الثقافة البيروقراطية بدرجة مرتفعة، يميو ُبعد الثقافة  فييا، لكن بدرجات متفاوتة، الموظفين
يتوافر الوالء اتجاه التغيير في البنوك التجارية  وكذلكاإلبداعية، ثم ُبعد الثقافة الداعمة بدرجة متوسطة. 

داللة فييا بصورة عامة، وأثبتت الدراسة وجود أثر ذو  الموظفيناألردنية بكافة أبعاده من وجية نظر 
جاه التغيير، والوالء المستمر ـاده ) الوالء العاطفي اتـيير وأبعـجاه التغـوالء اتـمنظمية في الـإحصائية لمثقافة ال

أظيرت الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية  كما والوالء المعياري اتجاه التغيير(، يرـتغيـاه الـاتج
العمر، والمؤىل العممي، والخبرة اتجاه التغيير وفقا لممتغيرات ) ألثر الثقافة المنظمية في مستوى الوالء

والمستوى الوظيفي(، في حين لم تظير الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير النوع 
 اإلجتماعي.

                                                 
 غير ماجيستر رسالة ،األردنية التجارية البنوك في ميدانية دراسة:  "التغيير اتجاه الوالء في المنظمية الثقافة دور"  بمجازية، عمر : (1)

 .2010 األردن، التطبيقية، البمقاء جامعة منشورة،
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الدراسة إلى التعرف عمى أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في  ىذه ىدفت:  (1) (2229 دراسة )العريفي،- 
لى إتوصمت الدراسة وقد  ،لمموظفينومدى تأثير ىذه األنماط في الرضا الوظيفي  األردنيةشركات التأمين 

شركات التأمين، بعدىا  داخل ىميا أن ثقافة الرقابة ىي التي تأخذ الترتيب األول في التطبيقأنتائج  ةعد
، كما أشارت الدراسة أن عالقات فتأتى في المرتبة األخيرة، أما ثقافة الداءاألاإلستجابة لمبيئة، ثم ثقافة  ثقافة
عامل المستوى  باالستثناءوأن العوامل الديموغرافية والتنظيمية  ،الرضا الوظيفي أعمى من المتوسط ىمستو 

 تأثير النمط الثقافي في الرضا الوظيفي. مدى  دديحتل ال تشكل عناصر ميمة  الوظيفي
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن دور الثقافة التنظيمية في :  (2) (2229، الخشالي والتميمي)دراسة - 

المشاركة باتخاذ القرار في شركات تكنولوجيا المعمومات األردنية. وقد اعتمدت الدراسة نموذجا مؤلفا من 
التنظيمية وىي: التعاون، االبتكار، التماسك، والفاعمية. أما المشاركة في اتخاذ القرار أربعة عناصر لمثقافة 

فقد حددت بثالثة عناصر ىي: االعتقاد بفاعمية المشاركة، إدراك أثر المشاركة عمى قوة المدير، وااللتزام 
المشاركة  نظيمية وعناصرالثقافة الت توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أن تطبيق عناصرقد بالمشاركة. و 

في اتخاذ القرار في شركات تكنولوجيا المعمومات األردنية مرتفع جدا، وكذلك وجود فروق ذات داللة 
 إحصائية لجميع عناصر المشاركة في اتخاذ القرار تعزى لعناصر الثقافة التنظيمية.

معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري  ىىدفت الدراسة إل: (3)  (2229 دراسة )أبو جامع،- 
عدة نتائج أىميا أن  ىكما تراىا مستويات إدارية مختمفة بالمؤسسة التربوية األردنية، وتوصمت الدراسة إل

العاممين في المؤسسة التربوية األردنية كانت متوسطة، وأن درجة اإلبداع  ىالثقافة التنظيمية السائدة لد
في  " الجنس " روجد فروق ذو داللة إحصائية لمتغيي السائدة لدييم كانت أيضا متوسطة، وأنو ال تاإلدار 

في المؤسسة التربوية األردنية، وتوجد  الموظفين ىالمقدرات اإلبداعية لد امتالكإدراك الثقافة التنظيمية وفي 
" في مجال اإلدارة المدرسية في إدراك الثقافة التنظيمية  العممي المؤهلفروق ذو داللة إحصائية لمتغير " 

في المؤسسة التربوية األردنية لصالح المؤىل العممي، ودلت  الموظفين ىالمقدرات اإلبداعية لد امتالكوفي 
 اإلداريين زادت درجة اإلبداع لدييم. ىالثقافة التنظيمية لد ىمستو  ارتفعنتائج الدراسة أنو كمما 

                                                 
  التأمين شركات من لعينة ميدانية دراسة: لمعاممين الوظيفي الرضا في تأثيرىا ومدى التنظيمية الثقافة" العريفي، محمد منصور :(1)

  .                                                               2009 ،األردن جامعة عمران، ،(2) العدد ،(5)المجمد ،األعمال إدارة في األردنية المجمة ،"اليمنية لجميورية
القرار لمواجية التحديات  باتخاذالثقافة التنظيمية ودورىا في تعزيز المشاركة  أياد فاضل محمد التميمي، "جار اهلل الخشالي، و : شاكر (2)

كمية االقتصاد  ،أفريل 29-27المعاصرة " التحديات العممية : إدارة منظمات األعمال حـــــول  " ثــي الثالـر العممـــالمؤتم ،" المعاصرة 
 . 2009جامعة العموم التطبيقية، عمان، األردن،  إلدارية،ا والعموم

 المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع: إبراىيم أحمد عواد أبو جامع، " الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري "، (3)
 .2009 نوفمبر، الرياض، السعودية، 4-1، لحكوميا
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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع اإلبداع اإلداري إلدارات المصارف :  (1) (2227 سويطي،ال) دراسة- 
نتائج أىميا إدارات المصارف العاممة في الضفة  ةعد ىتوصمت الدراسة إلوقد  العاممة في الضفة الغربية، 

الغربية تطبق عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري وبدرجة عالية، كما بينت نتائج الدراسة أن أىم المعوقات التي 
تحد من اإلبداع اإلداري لدى إدارات ىذه المصارف كان بسبب ضغوطات العمل ونقص الحوافز المقدمة 

طبيق اإلبداع اإلداري بشكل فاعل فإن الحاجة تتطمب تدريب المديرين في اإلدارات لممبدعين بشكل عام، ولت
عمى استيعاب التكنولوجيا وتقنيات االتصال المتطورة، وزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية لممبدعين  العميا

 رات ىذه المصارف.وتطوير عممية صنع القرار بما يشجع اإلبداع اإلداري لدى إدا ،وتشجيع العمل الجماعي
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة التي تربط الثقافة التنظيمية :  (2) (2226 سالم، ) دراسة- 
في الشركة  الموظفينتأثير القيم الثقافية في تشكيل أنماط السموك لدى  اتجاىاتداء المواد البشرية وتحديد آب

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا أن ثقافة المنظمة التي تتسم بالمشاركة في قد الجزائرية لأللمنيوم، و 
الموارد البشرية، حيث أن عدم توفير إدارة الشركة لفرص المشاركة من  داءأالتسيير ليا تأثير جوىري عمى 

وعدم تحمل أىداف الشركة،   وتحقيق ،شأنو أن يخمق نوعا من عدم الحماس واإلخالص في تنفيد القرارات
المتميزين والمتفوقين وعدم  بالموظفينىتمام أي مسؤولية في حالة عدم تحقيق ىذه األىداف، وكذلك عدم اإل

واإلبداع ذلك أن الطريق إلى النجاح ىو  ،وتشجيع الفشل وروح المبادرة ،توفير مجال لحرية المحاولة والخطأ
ينؤون بأنفسيم عن أي  الموظفينمما جعل  ،ةأي غياب ىذه المعتقدات لدى إدارة الشرك ،تشجيع الفشل

محاولة لمتجديد أو اإلبتكار خوفا من الفشل أو الخطأ، باإلضافة لذلك عدم تنظيم  الشركة لمقاءات أو حفالت 
مما  ،واإلدارة الموظفينأو مختمف الطقوس الجماعية التي تمكن من جمع وخمق عالقات غير رسمية بين 

تساع اليوة بينيم ايؤدي إلى وكذا  ،من قبل اإلداريين الموظفينباالستعالء عمى  زيادة الشعور إلى يؤدي ذلك
 لمعمل في االتجاه العكسي انتقاما من اإلدارة. الموظفينوىذا ما يدفع ب

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين سمات القائد التحويمي :  (3) (2226 العازمي،) دراسة- 
المدنيين بديوان وزارة الداخمية بالمممكة العربية السعودية، باإلضافة إلى التعرف  الموظفينوتوافر اإلبداع لدى 

                                                 
     ولـــــح ثــي الثالـر العممـــالمؤتم، " ة الغربيةــــة في الضفـــرف العاممــدى المصــــداع اإلداري لــــواقع اإلب" ي، ـــإسماعيل شبمي السويط: (1)
 عمان ،إلدارية، جامعة العموم التطبيقيةكمية االقتصاد والعموم ا ، أفريل 29-27المعاصرة " التحديات العممية : إدارة منظمات األعمال "

 .2009 األردن،
، جامعة محمد االجتماعية، كمية عموم رسالة ماجستير غير منشورةإلياس سالم، " تأثير الثقافة التنظيمية عمى أداء الموارد البشرية "،  :(2)

 . 2006بوضياف بالمسيمة، الجزائر، 
معة نايف ، جا منشورة رسالة ماجستير غير ،اإلداري "محمد بزيع حامد بن تويني العازمي، " القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع  :(3)

 .2006 ،الرياض، السعودية  العربية لمعموم األمنية،
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وقد توصمت .  الداخميةإلى مدى توافر خصائص وسمات القيادة التحويمية لدى القيادات المدنية بديوان وزارة 
نتائج كان أبرزىا وجود عالقة طردية متوسطة بين امتالك القيادات اإلدارية لسمات  عدةالدراسة إلى 

 وخصائص القائد التحويمي وامتالك مرؤوسييا لميارات وقدرات إبداعية. 
اإلداري داع ـــــــاإلبمى ــيمية عـظـتنـقافة الـــالث رــرفة أثـعــة إلى مــت دراســدفـى:   (1)(2225زي،ــــــة )العنــدراس -

. وتمخصت نتائج الدراسة في أن جميع القيم المكونة لمثقافة  العامة في المممكة العربية السعودية بالمؤسسات
ية، الكفاءة، العدالة، فرق التنظيمية سائدة بالمؤسسات الحكومية في مدينة الرياض وىي )القوة الصفوة، الفاعم

داخل المنظمات عمى اختالف  الموظفينوأن أغمب القيم التي يؤمن بيا  ، النظام( ماعدا قيمة المكافأة،العمل
دم ـول دون تحقيقو عــت الدراسة إلى أن من بين معوقات اإلبداع اإلداري التي تحمأنواعيا متشابية. كما توص

دي إلى عدم استغالل القدرات ؤ ــا يــداع اإلداري ممــزز اإلبـــع وتعــي تشجــة التــمالئمــة الـــتنظيميـقافة الـفر الثاتو 
ي ـبيئـف الــــيـون اإلبداع والتكــــي التي يكــة ىــــة أو الرابحـفوقـة المتــيميـقافة التنظـراد. وأن الثــــدى األفـــــاإلبداعية ل

 وقياداتيا عمى أن تترجم ىذه المنطمقات في السياسات والممارسات. موظفيياومواكبة العصر من معتقدات 
ىدف الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثمة :  (2) ( 2223 دراسة )شتات،- 

في اإلختيار، التحفيز، التدريب، القيادة اإلدارية، ثقافة المنظمة في تحقيق اإلبداع المؤسسي في البنوك 
المرتبة األولى، وتاله في  تاحتماإلختيار اإلبداعية قد  التجارية القطرية، توصمت الدراسة إلى أن ممارسات 

المرتبة الثانية عامل التدريب، أما المرتبة الثالثة فقد احتميا عامل الثقافة، وأتى في المرتبة الرابعة عامل 
عدم وجود تصور واضح حول  ىكما توصمت الدراسة إل .التحفيز، واحتل المرتبة األخيرة عامل القيادة

ين ممارسات إدارة الموارد البشرية واإلبداع ضمن السياق التنظيمي والمؤسسي في منظمات األعمال التفاعل ب
كما أشارت الى وجود مؤشرات إيجابية لمعالقة بين إدارة الموارد البشرية واإلبداع التنظيمي في ، العربية

 .منظمات األعمال األجنبية
 ىىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى اإلبداع اإلداري لدىدفت :  (3) ( 2223 ا،ـــــرض حسن ) دراسة -

ة اإلبداع اإلداري بتحسين ـــــــقة عالـــــذا معرفــــــي، وكــــالوظيف ئيمى واقع أداـــــباألجيزة األمنية، وعم الموظفين
ة ــراد مجتمع الدراســـــة أفــغالبية أن ـــــج الدراســــار، وكان من أىم نتائـــبالمط موظفين الوظيفي لم األداء ىمستو 

                                                 
األمنية ، جامعة نايف العربية لمعموم رسالة ماجستير غير منشورة: بسام بن مناور العنزي، " الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري"، (1)

 . 2006الرياض، السعودية ، 
، جامعة اليرموك رسالة ماجستير غير منشورة: إيناس عبد الرؤوف شتات، " دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق اإلبداع المؤسسي "، (2)

 . 2003 األردن،
نايف العربية لمعموم األمنية  جامعة ،"، رسالة ماجستير غير منشورة حاتم عمى حسن رضا، " اإلبداع وعالقتو باألداء الوظيفي :(3)

 . 2003 الرياض، السعودية،
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يد ـن، وأيضا يستفــــــئ لألمـما يسيـف عـكشـم في الــــــدييـمتاحة لـيعتمدون عمى قدراتيم التحميمية والمعمومات ال
 و. وأثبتتــــل ما يتوقع منيم فعمــة في عمــو إلييم، كما أن لدييم الرغبــاالنتقادات التي توج مجتمع الدراسة من

رتبة، سنوات ـؤىل العممي، الـر، المـــمـرات ) العــــة تعزى لمتغيــود فروق ذات داللة إحصائيــــة وجـــالدراس
باإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي، كما أثبتت الدراسة أيضا وجود فروق ذات   مقـا يتعـــمـخدمة( فيـال

التعميمي( فيما يتعمق باإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء داللة إحصائية تعزى لمتغيري ) العمر، المؤىل 
 الوظيفي .

ىدفت ىذه الدراسة إلى إيجاد العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع :  (1) (2223 دراسة )الصرايرة،- 
البوتاس والفوسفات(، كما بحثت في انعكاسات ىذه العالقة  ةشرك ي الشركات الصناعية األردنية )اإلداري ف

توصمت قد عمى مقدار التوافق بين الثقافة التنظيمية وأبعادىا كمتغير مستقل واإلبداع اإلداري كمتغير تابع. و 
ة الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أن نمط الثقافة السائد ىو ثقافة الشخصية، إذ إنو ال يتوافق مع اإلبداع بدرج

كان يتوافق بدرجة أقل، وجاءت ثقافة الدور وثقافة الميمة  يكبيرة، أما النمط الثقافي اآلخر فيو ثقافة القوة الذ
 بالترتيب الثالث والرابع وىما أقل توافق مع اإلبداع اإلداري.

 ة:ــــــــات االجنبيـــالدراس 2.8.1
والتي  متناقضتين، األولي صورة متفائمة حممت ىذه الدراسة صورتين:  (2) ( ,2228Densionدراسة )- 

أن الثقافة التنظيمية ىي المالذ الذي يربط بين أجزاء المنظمة وىي الجزء المحوري في عممية التغيير ترى 
والثانية صورة متشائمة ال ترى لمثقافة التنظيمية أىمية في عممية التغيير وتصور الثقافة التنظيمية عمى أنيا 

. وسعت ىذه الدراسة لصياغة مفيوم الثقافة التنظيمية بصورة دث في المنظمة بالفعلحيىامشي لما تصور 
تجعمو مفيدا لممديرين من خالل التمكين أي إعطاء الموظفين مسؤولية حقيقية تنمي فييم روح اإلبداع 

القيم  بحيث يكون لممنظمة ثقافة قوية متماسكة من خالل منظومة ،والمسؤولية والتركيز عمى سمة االتساق
الجوىرية المشتركة المرتبطة باليوية والتوقعات واالفتراضات، وكذلك سمة التكيف التي تركز عمى سرعة 

التكيف مع اإلشارات الواردة من البيئة الخارجية، بما في ذلك العمالء، أما سمة الميمة فتعني في المنظمة 
تيا المستقبمية طويمة األجل، وأن يكون ليا أن المنظمة الناجحة تممك حسا واضحا باليدف الذي يحدد توجيا

 .استراتيجيةنظرة 

                                                 
 األردنية العامتين المساىمتين والفوسفات البوتاس لشركتي اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة بين العالقة"  الصرايرة، المجيد عبد أكثم :(1)

 .2003 األردن، ،(4)العدد ،(18) المجمد ،واالجتماعية اإلنسانية العموم سمسمة: والدراسات لمبحوث مؤتة مجمة ،" مسحية دراسة
(2) :Dension.  D ,Organizational Culture as a Crucial Factor to Change ,2008. 
http://mnzoor.plogspot.com/2008/04/plog-post_26.html                         Voir 19  /05 / 2014   22:30. 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين أىمية اإلبداع  :Searle and Ball  (1)), 2003) دراسة- 
توصمت الدراسة إلى أن المنظمات التي شممتيا قد ، و دىا البشرية في الواليات المتحدةلممنظمات وسياسة موار 

سياسة الموارد  ى، ولكن فشمت في ترجمة ىذه األىمية إلاألىمية كبيرة لإلبداع ىتول االستقصائيةالدراسة 
البشرية المتماسكة. وأن سياسة الموارد البشرية تكافئ الموظفين غير اإلداريين عمى اإلبداع بينما ال تقوم 

احد ويعتبر ىذا التناقض ىو مصدر و  بمكافأة الموظفين اإلداريين المتوقع منيم أن يفعموا ذلك بطبيعة الحال.
 عمى نطاق المنظمة. وتنفيذىاتوليد أفكار جديدة،  لممقاومة التي تمنع من

التصنيف بين  يشير ىىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى أي مد:  (2) (,1998Hofsted) دراسة- 
 ىتوصمت نتائج الدراسة إلقد و القيم والثقافة التنظيمية إلى التمييز الموجود في دىن المفحوصين، و اإلتجاىات 

 االتصاالتدالة إحصائيا مع مكونات الثقافة التنظيمية وىي مناخ  ارتباطاتوجود سبعة متغيرات ليا 
اإلتجاىات نحو الرئيس المباشر، اإلتجاىات نحو  ،اإلتجاىات نحو محتوى العمل، القيم إزاء بيئة العمل

حول كون الثقافة  رت الدراسة وجود القميل من الشككما أظي .والقيم حول محتوى العمل ،ضغوط العمل
 أو إيجابا ايمكن أن يؤثر  عمى األداء وأن مجالي اإلتصاالت والتعاون ىما المجاالن المذان التنظيمية تؤثر

 . الموظفين واتجاىاتسمبا في الثقافة التنظيمية 
تصميم أداة لقياس المناخ التنظيمي، ومعرفة  ىىدفت ىذه الدراسة إل: (3) ( Ekfallk,  1996 دراسة )- 

التوجييات الستخداميا  تفعيميا لمنظام المنظمى. وتقديم بعض ىصالحية ىذه األداة عند التطبيق، ومد
المناخ ىو أىم بغرض التدخل لتحفيز اإلبداع  واإلبتكار في المنظمة. وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة أن 

المتغيرات المنظمية بالنسبة لالبتكار، وأن ىناك عالقة قوية بين نمط القيادة والمناخ اإلبداعي، كما أثبتت 
وأن النزعة الرسمية في  ،المركزية ترتبط مع المناخ الذي يقمع اإلبداع  واإلبتكار القرار اتخاذالدراسة أن نظم 

 مع المناخ اإلبداعي.المنظمة تولد صراعات، وىذا ما يتنافى 

                                                 
(1): Searl  . R and Ball. S, "Supporting Innovation Throught HR Policy: Evidence From the UK " 
Creativity and Innovation Management, 2003. 
(2): Hofsted. G, " Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the concepts " 
Institute  for Research on intercultural cooperation, Maastricht and Tilburg, the Netherlands , 1998. 
(3): EkfallK. G   ", Organizational Climate For Greativity and Innovation " ,European Journal Of Work 
and Organizational Psychology, 1996.  
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بين عدد من األبحاث في  الجمع ىىدفت ىذه الدراسة إل :(1)  (,1994Scott and Bruce )دراسة - 
ناتج ألربعة أنظمة  اإلبداعية لتطوير واختيار نموذج السموك اإلبداعي الفردي، باعتبار أن النموذجاألعمال 

في وحدة  الموظفينه الدراسة جميع ذاإلبداع وشممت ىالفرد، القيادات، مناخ العمل، مناخ متداخمة وىي 
المؤسسات الصناعية الكبيرة في الواليات المتحدة. وكان من أىم نتائج الدراسة أن  ىمركزية تابعة ألحد

القيادة ومساندة اإلبداع وتوقعات اإلدارة لمدور ومرحمة الحياة الوظيفية واألسموب النظامي لحل المشاكل كميا 
 .واضح وكبير بالسموك اإلبداعي ترتبط بشكل

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: .1.83
في بيئات مختمفة، بعضيا عربية  (2010) ىإل (1994)أجريت ىذه الدراسات خالل الفترة من       

في  خراآل أن البعض منيا أجري في قطاعات عامة، والبعض ىخر في بيئات أجنبية، إضافة إلوالبعض اآل
 قطاعات خاصة.

دراسات حول اإلبداع  سبعةبدراسة الثقافة التنظيمية و  اختصتدراسات  ستة ىإل اتىذه الدراس انقسمت     
 دراسات جمعت بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري.ثالثة اإلداري و 

ت ـتنوع ماـاإلداري، كداع ـيمية واإلبـتنظـة الـقافـياس الثـلق انةـتبـاإلسموب ـمى أسـات عـذه الدراسـى مدتـاعت     
كما أن بعض الدراسات التي تناولت الثقافة ، االجتماعيوالمسح األساليب المنيجية ما بين المنيج الوصفي، 

 توافرىا ىعناصر التي تطرقت ليا ىي نفسيا التي تحاول ىذه الدراسة التعرف عمى مدالالتنظيمية يالحظ أن 
د ـقـداع اإلداري فـت اإلبـناولـتي تـات الـــدراسـمـة لـنسبـبال يءـالشس ـونف ل،ـيجـج اليةوـ ل بـالـبنـوك التـجاريـة

ي ـتـوده، حـد من وجـتي تحـات الـعوقــمـو أو الـقـبيـطـت مستوى اإلبداع اإلداري  ومدى مى ـتعرف عـمل تـيدفـاست
ع كفاءاتيا وفاعميتيا. أما ـثم رف جاالت ومنـالم ىتـمتالحقة في شـال غيراتـواكبة التـن مـمة مـنظــكن أي مـمـتت

وع الثقافة التنظيمية ـمى نـقد ركزت عـداع اإلداري فـنظيمية واإلبـثقافة التـاولت الـي تنـات التـبة لمدراسـبالنس
  . ومكوناتيا وتأثيرىما عمى مختمف مستويات اإلبداع

ل ـشكـيا بـية وأنواعـيمـظـتنـة الـقافـيوم الثـمف يحـوضـسابقة حول تـات الـن الدراسـتمتقي ىذه الدراسة مع العديد م   
 واإلبداع التنظيمية الثقافة بين العالقة( بعنوان  2003، الصرايرةعام إال أنيا تمتقي بشكل خاص مع دراسة ) 

 .مسحية دراسة األردنية العامتين المساىمتين والفوسفات البوتاس لشركتي اإلداري

                                                 
(1): Scott. S, and Bruc. R, " Determinants of Innovative Behavior : Apath Model of Individual Innovation 
In the Work Place  ," Academy of Management Journal,1994. 
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ة ـجاريـنوك تـدراسة الحالية طبقت عمى بـ( في أن ال 2003ة )العنزي، ـن دراسـعية ـحالـنا الـتختمف دراست     
( التي طبقت  2003بينما دراسة العنزي طبقت في مؤسسات عمومية، كما تختمف مع دراسة ) الصرايرة، 

 يـتـ( ال2009امع، ة ) أبو جـة لدراسـنسبـذلك بالـتين، وكـامـين العـساىمتـفات المـوسـفـاس والـبوتـتي الـركـي شـف
 في المؤسسة التربوية.  طبقت

( 2009) أبو جامع، و  ( 2003) الصرايرة، و ( 2003العنزي، الية عن دراسة) ـمف دراستنا الحـتخت      
ي  ـت فـبقـات التي طـاقي الدراسـافية عن بـيبتيا الثقـفي أن الدراسة الحالية تطبق في بيئة جزائرية تختمف ترك

    .السعودية واألردندولتي 
 خطة الدراسة: 1.9

 كون ىذه الدراسة من خمسة فصول:تت    
ومشكمة الدراسة، وتساؤالت الدراسة ، ماإلطار العاتناول مقدمة تضع مشكمة الدراسة في : الفصل األول
وأىدافيا، وفرضيات الدراسة المبنية عمى أنموذج الدراسة، واشتمل كذلك عمى التعريفات  ،وأىمية الدراسة

 .والتعقيب عمييا االجرائية لمدراسة، ومحددات الدراسة، خطة الدراسة، وأخيرا الدراسات السابقة
 ة التنظيمية، الجزء األول: تناول الثقافأجزاء خمسة تناول اإلطار النظري، حيث اشتمل عمىالفصل الثاني: 
: تناول العالقة بين الثقافة الرابعالجزء  الجزء الثالث: تضمن اإلبداع اإلداري، اإلبداع، تطرق الجزء الثاني:

 .لمبنوك التجارية محل الدراسةتعريفية  نبذة: الخامس التنظيمية واإلبداع اإلداري، وأخيرا الجزء
 انحيث ركز عمى منيج الدراسة الذي استخدمو الباحث ،تناول ىذا الفصل منيجية الدراسةالفصل الثالث: 

جراءات التأكد  وحدود الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، واألدوات المستخدمة في ىذه الدراسة لجمع البيانات، وا 
 باألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات. اوانتياءمن صدقيا وثباتيا، 

الدراسة  استعراض ما توصمت إليو حيث تم ،مناقشتياالدراسة، تحميميا و عرض نتائج : تناول الفصل الرابع
، والنتائج المتعمقة بإجابات أفراد الميدانية، من وصف لخصائص أفراد عينة الدراسة ) الشخصية والوظيفية (

 فرضيات الدراسة. اختبارعينة الدراسة، ونتائج 
 التي توصمت إلييا الدراسة االستنتاجاتحيث تضمن  : تناول االستنتاجات والتوصيات،الفصل الخامس

ىذه  أىدافتحميمو ومناقشتو في الفصل الرابع، ومن ثم التوصيات التي تمخص  تموذلك من خالل ما  
 الدراسة.
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 :الثقافة التنظيمية 2.1
في المنظمات وىويتيم ومواقفيم، حيث  الموظفين تمعب الثقافة التنظيمية دورا ميما في تشكيل اتجاىات 

مات، خاصة في الوقت الحالي الذي تتميز فيو بيئة تعد أحد العوامل األساسية المحددة لنجاح وتفوق المنظ
تحقيق أىدافيا، فالمنظمات التي عمى مدى األعمال بتغيرات سريعة من شأنيا التأثير عمى أداء المنظمات و 
اإلبداع والمشاركة في اتخاذ القرارات مما و تممك ثقافة تكيفية وقوية تمكن أعضاءىا من االلتزام واالنضباط 

حقيق أداء فردي متميز يمكن المنظمة من تحقيق أىدافيا، كما أن التغيرات في بيئة األعمال يدفع بيم إلى ت
أفرزت مشكبلت معقدة ومتشابكة ألقت بظبلليا عمى المنظمات وبالتالي حتم عمييا إيجاد حمول لمواجية تمك 

مناسبة لخمق اإلبداعات المشكبلت، غير أن تمك الحمول ال تأتي من قبيل الصدفة، بل تتطمب توفير البيئة ال
ضرورة لنجاح المنظمة، وسببا لقدرتيا عمى  التنظيمية وفتح أفاق لمخيال المنتج، لذا أصبح اإلىتمام بالثقافة

 البقاء ومواجية تغيرات البيئة الخارجية المتبلحقة.
 مفيوم الثقافة التنظيمية: 1.2.2 

مثل عمم اإلجتماع  نسانيةة في بعض العموم اإلإن مفيوم الثقافة التنظيمية مرتبط بمفيوم الثقاف      
، ولم يستعمل مصطمح الثقافة التنظيمية في حقل اإلدارة إال في سنة ىمن العموم األخر  ىاواألنثربولوجيا وغير 

 نظر وجيات "في أحد كتبو بعنوان  Davis Stanleyيدعى  ىارفاردجامعة   من طرف أحد أساتذة 1970
 ". والثقافية يةالتنظيم دارةإلل نسبية

حاول من  ،“   “ Business weekبعدىا خبلل الثمانينات نشر األستاذ نفسو مقال في المجمة اإلقتصادية
  (1)        . منياخبللو مقارنة عمل خمس منظمات إنطبلقا من ثقافة كل 

لثقافة التنظيمية، وذلك إذ تعتبر مرحمة الثمانينات المرحمة التي وضعت فييا القواعد األساسية لمفيوم ا      
. وفي مطمع “ Corpoate culture “إصدار كتاب بعنوان ب  (Kennedy and Deal)بفضل كل من

" باعتبارىا عامبل منتجا لمناخ  الثقافة التنظيمية التسعينات تزايد اىتمام عمماء السموك التنظيمي بمصطمح "
بداعيمالعمل، مما يترك أثرا بالغا عمى سموك األفراد ومستويا   )       2).ت إنتاجيتيم وا 

 وإلعطاء الداللة الحقيقية لمفيوم الثقافة التنظيمية يمكن الرجوع  إلى عدة تعاريف نذكر منيا ما يمي:  
م تطويرىا أو اختراعيا تنمط من االفتراضات  ( الثقافة التنظيمية بأنيا:"Edgar Scheinعرف العالم )     

نما تتعمم كيف تتعامل مع المشكبلت في التكيف الخارجي والتكامل الداخمي أو اكتشافيا من قبل جماعة بي
                                                           

(1):  Michel.  P et Audrey. K, " Management d'équipe: concepts et pratiques  " , dunod  paris, france, 

2000,  p : 186. 
(2):  Pierre. D et Solange. S,  "  La résistance Culturell  ", édition De Boech,  Bellgique, 2000, p: 86 . 
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عتبارىا قيمة، ولذا تعميميا لؤلفراد الجدد عمى أنيا الطريقة الصحيحة إالتي سارت بشكل جيد إلى حد يمكن 
 (1)." تمك المشكبلتلحل  والتفكير بالنسبة  لئلدراك
مجموعة القيم التي يجمبيا أعضاء المنظمة )رؤساء أو  "بأنيا: (Kossen)في حين يعرفيا كوسن      

 (2)." لى البيئة الداخمية لتمك المنظمةمرؤوسين( من البيئة الخارجية إ
والطريقة التي تتبناىا تشمل منظومة القيم األساسية  ا:"كما عرف ) القريوتي ( الثقافة التنظيمية بأني     

الميام بيا  العمبلء والطريقة التي يتم إنجازالموظفين و  هاتجاالفمسفة التي تحكم سياستيا المنظمة و 
 (3)." ا وااللتفاف حوليا أعضاء التنظيمواالفتراضات والمعتقدات التي يتشارك في اإليمان بي

لعمل المشترك بين أفراد منظمة مجموعة طرق التفكير وا بأن الثقافة التنظيمية ىي:" (Meier)فيما يرى     
 (4)." ما
اإلعتقادات واإلفتراضات والمعاني والتوقعات التي  مزيج من فيعرف الثقافة التنظيمية بأنيا:" ) حريم (أما     

 (5)." توجيو سموكيم وحل المشكبلتيشترك فييا أفراد المنظمة أو الجماعات أو وحدة معينة ويستخدمونيا في 
 في وصف وتشخيص الثقافة التنظيميةستعراض التعاريف السابقة يبلحظ أنيا اتخذت مناحي متعددة اب      

إذ يعود سبب االختبلف والتمايز بينيا إلى أن ىذا المصطمح يضم جوانب عدة في المنظمة، إال أنو يمكن 
 إجمال الجوانب التي ركزت عمييا التعاريف السابقة فيما يمي:

تي تكون مشتركة بين تنوع وتناسق العناصر المكونة لمثقافة التنظيمية وال ركز عدد من التعاريف عمى -
 يتجسد في سموكيم انطبلقا منيا. الذياألفراد والجماعات داخل المنظمة و 

يا ركز عدد من التعاريف عمى تأثير المحيط الخارجي عمى المنظمة من خبلل القيم التي يجمب -
 معيم. الموظفون

                                                           
 (2)، العدد(2(، المجمدإدارة األعمال في المجمة األردنية، " الثقافة التنظيمية وتأثيرىا في بناء المعرفة"  الساعد،رشاد و حسين حريم، : (1)

 .230ص:  ،2006الجامعة األردنية، األردن، 
 2006، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3ط ،" السموك التنظيمي في منظمات األعمال" سميمان العميان،  محمود: (2)

  .311ص:
، دار وائل لمنشر 5، ط" السموك التنظيمي، دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات األعمال"  ي،تمحمد قاسم القريو  :(3)

 .172، ص: 2009،  والتوزيع، عمان، األردن
(4) :Meier. O, "  Management interculturel stratégie organisation performance" 3 éme  édition, Dunod, 
paris, 2008 p :9.                                                                                                                                        

 ، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، االردن2"، طالسموك التنظيمي: سموك االفراد والجماعات في منظمات االعمال: حسين حريم، "(5)
 .310ص:، 2009
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لمشترك بين ركزت بعض التعاريف السابقة عمى طبيعة العمل داخل المنظمة من خبلل التفاعل ا -
 مختمف النشاطات.بأثناء قياميم  الموظفين

ركزت بعض التعاريف السابقة عمى مجال التفكير المحدد ضمن القيم والقواعد الموجودة داخل  -
 المنظمة.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن الثقافة التنظيمية منظومة من األفكار والمعتقدات والتقاليد والقيم       
  داخل ر في سموكيمؤثوت الموظفونوالعمل والتوقعات والمعايير التي يمتقى حوليا  وأساليب التفكير

 ثر في إنتاجية المنظمة كما وكيفا.ؤ المنظمة، وتشكل شخصياتيم وتتحكم في خبراتيم، وت
 أىمية الثقافة التنظيمية: .2.12
التنظيمية  حيث تشكل الثقافة ،مةىا المؤثر في كافة أنشطة المنظترجع أىمية الثقافة التنظيمية إلي دور      

المنظمة لممضي قدما في عمميتي التفكير والتصرف بطريقة تنسجم مع الثقافة داخل  الموظفينضغوطا عمى 
   (4)،(3)،(2)، (1) :المنظمة، وتكمن أىمية الثقافة التنظيمية في النقاط التالية في السائدة 

الطاقات واإلمكانات نحو تحقيق األىداف المشتركة، وتوجو الثقافة التنظيمية قوة دافعة ومحركة توحد  .2
 ير والتجديد واالبتكار.يالجيود نحو التغ

عمييا المنظمات لمواجية التغيرات المتسارعة عالميا  التنظيمية قاعدة ثابتة وقوية تقفتعتبر الثقافة  .1
 مية واندماج المنظمات.ومحميا في ظل التطور التكنولوجي والتكتبلت العالمية والتجمعات اإلقمي

أىداف المنظمة وتشكل القيم المشتركة معادلة تفاعل ىذا مع تصير الثقافة التنظيمية األىداف الشخصية  .3
االنصيار، ليصبح تحقيق الفرد لذاتو بما تحققو المنظمة من أىداف ضمن منظومة القيم السائدة في 

 المجتمع.

                                                           
 ، رسالة" ت جنوب األردناألنماط القيادية وعبلقتيا بالثقافة التنظيمية، لدى الفئات اإلدارية في محافظا "، العبادلةعبد الرحمن فالح  :(1)

 . 36 -35 :، ص ص2003 ،األردن ة،ؤت، جامعة الم ماجستير غير منشورة
بيروت  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،مجد  ،1ط "، اإلدارة المعاصرة، )المبادئ، الوظائف، الممارسات( "موسى خميل، :(2)

 .42 :، ص2005 لبنان
  االردن دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان،،  1، ط" اإلدارة واألعمال"  ،طاىر محسن منصور الغالبيو ي، صالح ميدي محسن العامر  :(3)

 .125 :، ص2007
 2005 مصر، ، مطبعة العشري،" موضوعات وتراجم وبحوث إدارتو مقدمة :السموك التنظيمي "، سيد أحمد جاد الرب :(4)
 .165 -164 ص: ص     
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بناء المنظمة وتطويرىا وارتقائيا لمواجية التغيرات  ضمنو يتمالثقافة التنظيمية ىي اإلطار الذي  .4
 والتطورات، وقد تسبب الثقافة السمبية انحسار وتراجع المنظمة وخروجيا من السوق. 

مع  موظفينصية لموالتطوير فعندما تنسجم المصالح الشخ التغييرتعتبر الثقافة التنظيمية سببا لنجاح  .5
زود األفراد باليوية ت، فثقافة المنظمة يميات التجديد سوف تكون مقنعة لثقافة وأىداف المنظمة فإن عمم

 .لمنظمةلتزام الجماعي لتعزيز استقرار اة واإليمينظتال
 .المنظمةداخل  موظفينتعمل الثقافة التنظيمية عمى تشكيل أنماط السموك المطموبة من ال 6.
مثل: المعتقدات ىا حول عناصر  موظفينإلتقاء المن خبلل  المنظمةتساعد الثقافة التنظيمية في تماسك  .7

التنظيمية  األعراف، والتوقعات بحيث تصبح ىذه العناصر مرتبطة بالسموك التنظيمي إال أن بعض الثقافات
نحو ثقافة تنظيمية موحدة تزيد من  توجوتنظيمية فرعية قد تؤدي إلى الصراعات إذا لم  اتتتكون داخميا ثقاف

 .المنظمةفاعمية 
 الموظفينتسمح الثقافة التنظيمية بتكوين شخصية مستقمة لممنظمة، كما تساعد في تحقيق انتماء وتحيز  .8

يفيا وتوضح جوانب ظو  اوتعطي استقرار  وأيضا تخفيض معدالت دوران العمل ومسبباتو وخاصة ترك العمل
 .وتدريبيم وتطويرىم لمموظفيناالختيار الصحيح 

تحقيق اإلنسجام والتكامل ى تكيف المنظمة مع التغيير التنظيمي، وكذا تساعد الثقافة التنظيمية عم .9
وبالتالي تزيد من  ،والمخاطرة ،وروح اإلبداع ،عمى اإلبتكار الموظفينوتشجع  ،الداخمي بين المنظمة وبيئتيا

 إنتاجيتيم. من وترفع الموظفينطاقات 
 خصائص الثقافة التنظيمية: 1.2.3

جموعة من الخصائص التي تستمدىا من خصائص الثقافة العامة من ناحية ومن تتصف الثقافة التنظيمية بم
 (4) ، (3)، (2)، (1)خصائص المنظمات من ناحية أخرى ويمكن تحديد خصائص الثقافة التنظيمية كاألتي:

التي تتفاعل مع بعضيا و  ،فرعيةمكونات أو عناصر  ةعدمن  حيث تتكوننظام مركب:  التنظيمية الثقافة. 2
     التالية: كنظام مركب العناصر الثبلثة الثقافة التنظيمية، وتشمل مةل ثقافة المجتمع والمنظتشكلعض الب
 : والمتمثل في النسق المتكامل من القيم، واألخبلق، والمعتقدات، واألفكار.الجانب المعنوي - 

                                                           
 .407، ص: 2007 مصر، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،" التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة " بكر، مصطفى محمود أبو :(1)
العربية  ف، الرياض، جامعة نايغير منشورة رسالة ماجستير، " الثقافة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزام التنظيم " محمد بن غالب العوفي، :(2)

 .18، ص: 2005، السعودية ،ضالريا لمعموم األمنية،
 .35635-7ص:  ص ،2009، ، األردندار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، 2، ط"أخالقيات العمل"ببلل خمف السكارنة،  :(3)
 . 108-107ص ص:   ،2003، دار المحمدية العامة ، الجزائر ،إدارة الموارد البشرية والسموك التنظيمي "ناصر دادي عدون ، "  :(4)
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 العممية والممارسات نونـــوالف واآلداب، ،معتــراد المجــقاليد أفــادات، وتــتمثل في العــ: والمالسموكيالجانب  - 
 المختمفة.    
  ي، واألدوات والمعداتـبانــوسة كالمـياء مممـالمجتمع من أش فرادكل ما ينتجو أ وىو :الجانب المادي - 

 واألطعمة وما إلى ذلك.    
ين عناصرىا المختمفة نسجام بخمق اإلنحو  تتجو بمختمف مكوناتيافيي  نظام متكامل: التنظيمية الثقافة. 1

ومن ثم فأي تغير يطرأ عمى أحد جوانب نمط الحياة ال يمبث أن ينعكس أثره عمى باقي مكونات النمط 
 الثقافي.

تسميميا حيث يعمل كل جيل من أجيال المنظمة عمى  نظام تراكمي متصل ومستمر: التنظيمية الثقافة. 3
من خبلل ما  التنظيمية وتتزايد الثقافة ،يق التعمم والمحاكاةعن طر  ألجيالا عبر لؤلجيال البلحقة ويتم توريثيا

  يا .تفاعمطرق و  ،وخصائص ،تضيفو األجيال إلى مكوناتيا من عناصر
بخاصية التغير استجابة لؤلحداث التي تتعرض  التنظيمية تتميز الثقافة نظام متغير: التنظيمية الثقافة. 4

سائدة غير مناسبة إلشباع االحتياجات التي تفرضيا التغيرات ليا المجتمعات وتجعل من أشكال الثقافة ال
الجديدة فيحدث التغير الثقافي بفضل ما تضيفو األجيال إلى الثقافة من خبرات وأنماط سموكية، وبفضل ما 

وتتأثر بالتغيرات البيئية  ،تحذفو من أساليب وأفكار وعناصر ثقافية غير قادرة عمى تحقيق التكيف لمجميع
ن ـموك معيـود عمى سـرد تعـلوجية ولكن عممية تغييرىا تواجو صعوبة في كثير من األحيان ألن الفوالتكنو 

 وعمى قوانين وأنظمة معينة.
أي تكتسب من خبلل التفاعل واالحتكاك بين األفراد في بيئة معينة  الثقافة التنظيمية عممية مكتسبة:. 5

ومن  ،كتسبيا الفرد في المنظمة تصبح جزءا من سموكووقد تكتسب الثقافة في المدرسة والعمل، وعندما ي
 نستطيع أن نتنبأ بسموك األفراد معتمدين عمى ثقافتيم. التنظيمية خبلل الثقافة

تختمف الثقافة من شخص آلخر ومن مكان  دور كبير في تحديد نمط  حياة الفرد:التنظيمية  مثقافةل. 6
 األفرادسموك  كذلكو  ،فة عن الثقافة الموجودة في الريف والباديةفنجد الثقافة الموجودة في المدينة مختم ،خرآل

يعممون في بيئة نسبي في سموك األفراد الذين يعممون  اختبلفيختمف حسب المناطق التي ينتمون وقد نجد 
 عمل واحدة.

منظمة( فراد داخل نفس المجموعة االجتماعية )الاأل فييا حيث يشتركاىرة جماعية: ظ التنظيمية الثقافة. 7
 .حيث تقوم بتوحيدىم حول قيم ومواصفات متقاسمة 



اإلطار النظري لمدراسة       الفصل الثاني                                                    

 

  20  
 

باعتبار اإلنسان ىو الكائن الحي الوحيد العاقل أو الناطق  عممية إنسانية واجتماعية: التنظيمية الثقافة. 8
أي ىو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يفكر، وينتج أفكار ويصنع أدوات يستطيع من خبلليا التكيف مع 

ال يا قانونيا وفنيا يعية، والتحكم فييا بفضل اختراعاتو واستغبللو إياىا. كما أنو ترك نتاجا فكر الظروف الطب
غيره من الكائنات القيام بو، سواء من أجل تنظيم نفسو اقتصاديا وسياسيا في مجتمعات متميزة  عيستطي

 .الستيبلك المباشر والتكوين وغيرهبأنماطيا وقيميا الثقافية أو من أجل ا
 :نظريات الثقافة التنظيمية  4.2.1
من خبلل الرجوع إلى األدبيات التي تناولت ىذا الموضوع وجدنا أن الثقافة التنظيمية إشتقت وتطورت       

كفاية المن أصل الثقافة العامة حيث أصبح من المؤكد أن عمماء اإلجتماع قد أثروا ىذا الموضوع بما فيو 
ة مفاىيم أخري مطورة تتناسب مع المنظمات تدعى الثقافة ر وأطروحاتيم لمبمو  اإلدارة بأفكارىم واواستعان باحث

  (2)، (1)نظريات عدة نوجزىا فيما يمي: ىالتنظيمية تعود إل أن الثقافةبالتنظيمية، وعميو فيمكن القول 
ومفاد ىذه النظرية أن المؤسس األول ىو الذي  (:Pettigrew, 1979نظرية المؤسس والرمز ) .2   
من خبلل الرؤية التي يؤمن بيا ) قيمو، فمسفتو، ومعتقداتو وكيف  واستراتيجيتياع رسالة المنظمة وأىدافيا يض

ستكون المنظمة فيما بعد(، وبالتالي يخمق نوع من الرمزية بينو وبين األعضاء ويمكن مبلحظة ذلك في 
 ا يطمق عميو باإلدارة الرمزية(، وىذا م Mcdonald,  ibm,  ford كبريات الشركات العالمية، كثقافة )

بمعني يصبح ىؤالء ىم الرموز الحقيقيون لمثقافة التنظيمية السائدة. أو يكون التغيير من خبلل القيادة 
التحويمية، بمعني أن يقوم القائد الرمز بتغيير النمط الثقافي السائد، أو تغيير األنظمة )القوة، أو نوع الرقابة 

وتسيير التكيف واإلبداع، إذ تساعد ىذه المكونات  ،والمرونة ،بلل تعزيز المشاركةأو الييكل التنظيمي( من خ
 التنظيمية عمى نجاح أىداف الكثير من المنظمات وىذا ما يعرف بثقافة التغيير الداخمي .

في حقيقة األمر أصل الثقافة تم تناقميا عبر األجيال : Fombrun, 1983 )نظرية المستويات ) .1   
 المغة ،ات، لذلك يعتبر المجتمع المستوي األول، ويتضح ىذا من خبلل )الدين، المعتقدات، األعرافوالمجتمع

وانتقمت لممستوي الثاني وىو مستوي الجماعة، ويرتسم ذلك من خبلل  والطقوس وأنماط الحياة وغيرىا(.
ثقافات فرعية، ثم تنحصر  المشاركة ألفراد الجماعة في مضمون مفردات ىذه الثقافة، والتي تتكون من خبلليا

                                                           
 .193 -191 ص ص: ،سابقمرجع  ،الصرايرة أكثم عبد المجيد :(1)
دراسة تحميمية مقارنة بين اإلدارة ، الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية ودورىا في تطبيق الجودة الشاممة"، جاسم بن فيجان الدوسري :(2)

نايف ، جامعة  ماجستير غير منشورة ، رسالة"ة بمممكة البحرين العامة لممرور واإلدارة العامة لمجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخمي
 .31 :، ص2006 لرياض، السعودية،ا ،لمعموم األمنية ةالعربي
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ضمن الفرد ذاتو وىذا المستوي الثالث. ونممس ذلك من خبلل ما يحممو الفرد القائد المؤسس، وما يتركو من 
 أفراد المنظمة. لدىأثار إيجابية 

تركز ىذه النظرية عمى مفيوم الجماعة  والتغيير في أىدافيا  (:Shein, 1983 نظرية المسارات  )  .3   
السمطة وديمومتيا وأول ىذه المسارات ىي  استمراريتياتيا وتتخذ مسارا مرحميا يسيل عمييا وافتراضا

قود الجماعة أو المنظمة، وكمما كان ىذا الشخص القائد متسما بخصائص يبمعني من س اإلستقاللية،
 ألدوارا لمرحمة مسار التآلف وتباد الشخصية المتكاممة أدى ذلك إلى تشكيل ثقافة خاصة بالمنظمة. أما

فيي تتعمق بالتكيف  مرحمة مسار اإلبتكارفيأتي من خبلل اإلنتماء لمجماعة، ويعتمد ذلك عمى اإللتزام أما 
مرحمة مسار البقاء مع الطرق اإلبداعية من خبلل اإلنجازات والتصدي لممشكبلت التي تواجييا الجماعة. ثم 

مة المتغيرة، وىذا يعتمد عمى أحداث تغير ثقافي ، التي توضح مدي المرونة والتكيف مع ظروف المنظوالنمو
 يتم غالبا عن طريق القيادة.

تفاعل  ىي عبارة عنثقافة التنظيمية الىذه النظرية حسب :(Jones, 1987) نظرية المجاالت .4   
البعد التطويري. حيث أن لكل منظمة عندما تنشأ ثقافة وليدة تمر ىي في عوامل داخمية وخارجية تتمثل 

اتجاىات في رى بمجاالت تتمثل بالتحدي واإلبتكار واإلستجابة واإلستقرار. ويكون البعد الداخمي متمثبل األخ
التكيف والتفاعل مع البيئة  ى، أما البعد الخارجي فيقصد بو مدالعملالمنظمة نحو اإلنجاز والشعور بتطوير 

 نشوء الثقافةلذه العوامل الثبلثة ضغط الخارجية بمعني أن تتسم بالمرونة واإلبداع والمخاطرة، إذ تكون ى
أو تغييرىا أو والدة ثقافات فرعية جديدة، وىذا من خبلل التجديد، أو تبني أىداف جديدة أو من  التنظيمية

 خبلل تغيير النسيج الثقافي السائد.
تنشأ  ةيمينظتنثقافة الالتفيد ىذه النظرية أن Ivancevich, 1988): ) نظرية التفاعل التنظيمي .5   

)القواعد  نتيجة تفاعل الوظائف اإلدارية )التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة(، مع المكونات التنظيمية
وعناصر  خصائصاإلجراءات، والقوانين، الييكل التنظيمي، التقنية المستخدمة، والعمميات(. حيث تنتقل 

فزوا أو/ ويراقبوا( إلى طبيعة األداء ونوع الثقافة المتكونة من خبلل اإلدارة العميا )كيف يخططوا أو/ ويح
 ة.يمينظتالييكل التنظيمي، وبعبارة أخري فإن اإلدارة العميا ىي المؤسسة لثقافة ال

ترتكز أفكار ىذه النظرية عمى الخبرة المكتسبة التي (Ethos,1989 ): نظرية سجية الثقافة .6   
والتي   االخرينعن مجموعة المشاعر والعواطف نحو  قيم مشتركة. وتعبر ىذه الخبرة إلى الموظفون يترجميا

تراكم مكوناتيا  ىن يؤديان إلاذمالتدريب والممارسة الب، وتنمو ىذه الخبرة من الموظفين  تسموكياتؤثر في 
وتؤثر فيو. وقد كشفت  الموظفسموك  وجوشكل الميارة والمعرفة التي تتمما ينتج عن ذلك  الموظف، ىلد
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تسودىا سجية واحدة تمثل عامبل واقعيا محددا لسموك  لمنظمة ما ثقافة التنظيميةأن ال walachدراسة 
 .  الموظفين، وينظر لمخارجين عن ىذا  السموك بأنيم غير أسوياء أو منحرفين عن غالبية الموظفينمعظم 

 :عناصر الثقافة التنظيمية 1.2.5
ى تحقيق أىدافيا بكفاءة وفاعمية. وتعكس أيضا تعتبر الثقافة التنظيمية جوىر فمسفة أي منظمة تسعى إل     

، لذا يعتقد واتجاىاتيم العامة نحو المنظمة، كما تحدد الخطوط العريضة ألنشطتيم اليومية الموظفينشعور 
لتمك العناصر التنظيمية والعمل بموجبيا، ونمخص  وظفيياأن نجاح المنظمات يتوقف عمى كيفية إدراك م

 : يمية فيما يميعناصر الثقافة التنظأبرز 
القيم عبارة عن اتفاقيات مشتركة بين أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ما ىو  القيم التنظيمية:.2

أما القيم التنظيمية فيي تمثل القيم في  .. الخ،.مرغوب أو غير مرغوب، جيد أو غير جيد، ميم أو غير ميم
واالىتمام بإدارة الوقت باألداء واحترام  الموظفينسموك  مكان أو بيئة العمل بحيث تعمل ىذه القيم عمى توجيو

وتحدد منيج المنظمة فيما يخص ميدان اإلدارة  ةميينظتالدورا ىاما في تكوين ثقافة  كما تمعب أيضا .اآلخرين
 (1).ومنح األدوار والمسؤوليات في االتصال الداخمي والخارجي

 ركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة ىي عبارة عن أفكار مشت المعتقدات التنظيمية: .1
من المعتقدات ما ىو سمبي ومنيا ما ىو إيجابي وىناك  . لذا فإننا نجد أن ىناك الميام العمل، وكيفية إنجاز

تكمن أىمية اإلدارة في تعزيز وتقوية تمك المعتقدات اإليجابية لؤلفراد مثل الحب والصداقة والتقدير والوالء 
مي والسعي من أجل إزالة تمك المعتقدات السمبية مثل الكراىية واألنانية وغيرىا من الصفات الذميمة. التنظي

األمر الذي  ياند لحيث نجد أنو إذا أحب الفرد وظيفتو وكانت فكرتو عنيا إيجابية ويكون لديو توجو مسا
أحد األفراد، ومن ثم فيو  نتقدىاالجوانب الحسنة فييا ويتغاضى عن صعوباتيا ويدافع عنيا إذا إ يجعمو يرى

 (2).صحيح أدائيا بشغف ويحرص عمى القيام بأعبائيا وربما أبدع فييا والعكس يقبل
، عمى اعتبار أنيا معايير المنظمة داخل موظفونزم بيا التيم معايير عبارة عن وىي األعراف التنظيمية: 3 

ويفترض أن تكون ىذه األعراف  .لوقتا نفسواالبن في مثال ذلك التزام المنظمة بعدم تعيين األب  ليا،مفيدة 
 (3).داخل المنظمة الموظفينطرف ومن الواجب إتباعيا من غير مكتوبة 

                                                           
 (1) :Meier. O, op.cit, p:  21 . 

 153ص:  ،2005مصر، ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، " إدارة اإلبداع التنظيمي "رفعت عبد الحميم الفاعوري، : (2)
ة ـمجم"،  بوحنية قوي، " ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي لمتنمية الشاممة :دراسة في طبيعة العبلقة بين معدات الثقافة وكفاءة األداء: (3)

 .70، ص: 2003(، جامعة ورقمة، الجزائر، 2، العدد)الباحث
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تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب، والذي يعني مجموعة التوقعات التنظيمية:  .4
التوقعات المتبادلة  ، مثال ذلكو فيياة خبلل فترة عمممن المنظم الموظفمن التوقعات يحددىا أو يتوقعيا 

بين الرئيس والمرؤوس وبين الزمبلء فيما بينيم والمتمثمة بالتقدير واالحترام المتبادل وتوفر بيئة ومناخ 
 (1).النفسية واالقتصادية الموظفتنظيمي، يساعد ويدعم احتياجات 

كل ما يحممو ذلك من معاني باىميم الوظيفي ووسيمة تفالموظفين ىي أداة اتصال بين  المغة: .5
وغالبا ما تطور المنظمات بمرور  (2).وتوضيحات وحركات وسموكيات تابعة لمتحاور المغوي المعمول بو

والعمبلء  ،نيالموردو  ،نياألساسيالموظفين و  ،والمكاتب ،الزمن مصطمحات خاصة لوصفيا المعدات
 الجدد في المنظمة أنفسيم غارقين في الموظفينيجد ن األحيان في الكثير موالمنتجات المرتبطة بعمميا، و 

مصطمحات غريبة، ولكنيم بعد فترة زمنية في عمميم يصبحون جزءا من المغة السائدة في المنظمة، وبعد  
 (3) .الموظفين بعضيم ببعضربط ي، تصبح تمك المصطمحات مؤشرا عاما ليا ماستيعابي

 يـجابـو ايـا ىـيا مـمة منـمنظـا الـيـرت بـتي مـف الـمواقـداث والـك األحـي تمـوى مة:ـالثقافي لممنظ ثالمورو  .6
ي ـققتيا فـي حـجازات التـثل اإلنـم موظفينـلمع محفز ـباره مرجـواعت هوالتي تحاول المنظمة التركيز عميو ونشر 

اكل واألحداث اإلخفاقات وبعض المشمثل  اضي عنوغومنيا ما ىو سمبي تحاول المنظمة الت الماضي،
 (4) .المأساوية التي مرت بيا المنظمة

فإن حل المشاكل بطريقة شخصية أو فردية ال يصبح  لممنظمات في ظل التطورات الحالية . ثقافة الفريق:7
مبلئما، ويصبح محور مشاركة الفريق في الحل الجماعي لممشكبلت أمر حيويا، ومن أسباب نجاح اليابانيين 

مشاركة من جانب المديرين التنفيذيين وأيضا تفويض السمطة ويؤثر التصميم الجيد لمفريق ىو بناء الفريق وال
 (5).حفزىم عمى حل المشكبلت المتنوعة بطريقة صحيحةيو  في أعضائو

وتقدم ليم مثيرات حسية فورية أثناء  بالموظفينالتي تحيط  المادية وتشير إلى األشياء البيئة المادية: .8
 (6)الموظف وغيرىا.تتضمن تصميم المباني والمكاتب ونوع األثاث وموقع و ، بعمميمالقيام 

                                                           
 .312، ص:سابق مرجعد سممان العميان، و : محم(1)
 .44، ص: قساب، مرجع موسى خميل :(2) 
 .339، ص:2003، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 1، ط" سموك المنظمة، سموك الفرد والجماعة "ماجدة عطية، : (3)
 .374، ص:2009، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 1، ط" التطوير التنظيمي واإلداري" ببلل خمف السكارنة،  :(4)
 .171، ص: مرجع سابقد الرب، سيد محمد جا :(5)
 .263، ص: 2009، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 2، ط" إدارة المنظمات، منظور كمي " حسين حريم، :(6)



اإلطار النظري لمدراسة       الفصل الثاني                                                    

 

  24  
 

مثقافة التنظيمية وما تشمل عميو من قيم وطرق التفكير وأساليب ل وىي من المكونات الرئيسية . األخالقيات:9
(1) ة ما تتكون أخبلقيات المنظمة من:المنظمة واألطراف الخارجية وعاد الموظفين التعامل بين

 

 بلقيات األفراد التي يستمدونيا من العائمة والدين واألصدقاء والمدرسة والمجتمع.أخ -
 .العمل في الموظفينأخبلقيات المينة التي ترشد سموكيات  -
 ن النظام الرسمي القانوني وما ينتج من عادات وممارسات في المجتمع. عأخبلقيات المجتمع الناتجة  -

 بيا والذين الموظفينباألبطال األفراد سواء كانوا مؤسسي المنظمة أو ويقصد البطوالت:  األبطال أو. 10
، ففي (2)فييا االمنظمة ويمارسون تأثيرا مستمر وتميزىا ويجعمون النجاح جزءا من ذاكرة  يا،يساىمون في نجاح
أىداف ولتحقيق  ،مؤسسين إلثبات إمكانياتيماليكون ىناك صراع من أجل البقاء والكفاح من السنوات األولى 

وتبقى في السوق، ومن ىذه القيم ما يمس الجودة، السعر  ر القيم التي ستتمسك بيا لكي تحياالمنظمة تظي
وشيئا فشيئا تتشكل الثقافة  ،وخدمة العمبلء واألمانة والنظافة والدقة وعميو تبدأ ثقافة المنظمة في النشأة

 (3).التنظيمية
في توجيو  العاممينووجيات نظر واسعة يعتمد عمييا  وىي عبارة عن نماذج عقمية االفتراضات:. 22

بأن أسموب تعامل منظمتيم المتسم باألمانة والنزاىة ىو سبب  الموظفينانطباعاتيم وسموكيم مثل افتراض 
  (4)نجاحيا وبقائيا وتتميز االفتراضات بأنيا تأتي من البلوعي وتعد قضايا راسخة.

ة كاإلجراءات والمراسيم أو الشعائر التي تشاىد في األعياد : وىي عبارة عن أنشطة جماعي. الطقوس12
التي تقيميا المنظمة والتي تسعى من خبلليا  االحتفاالتوتشمل  ،م الدينية واألحداث االجتماعيةيوالمراس

   (5) .ونوواإلشادة بما يفعم الموظفينتعزيز قيم معينة وخمق رابطة بين 
 
 
 
 

                                                           
 .15ص:  مرجع سابق،، جازيةعمر بم :(1)
 مداخمة ضمن الممتقى، " المعاصرة الالمسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات األعم" مسعودة شريفي، كريمة حاجي، : (2)

 .9، ص:2012،  الجزائر جامعة بشار، ،فيفري 15 -14، الدولي الثالث حول ثقافة المنظمات األعمال، السموك األخالقي لممارستيا
 2004 مصر، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،"التنظيم، الدليل العممي لتصميم اليياكل والممارسات التنظيمية"أحمد ماىر،  :(3)
 . 438ص:   

 . 141 :ص ،رجع سابقممنصور محمد العريفي،  :(4)
 . 236، ص:2005، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 1، ط" أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية " مؤيد سعيد سالم، :(5)
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 ية في الشكل التالي:ويمكن توضيح مكونات الثقافة التنظيم 
 (2-1) الشكل رقم

 الثقافة التنظيميةعناصر  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 2005 مصر، ، مطبعة العشري،" موضوعات وتراجم وبحوث إدارتو مقدمة :السموك التنظيميسيد محمد جاد الرب،  :المصدر

 . 172ص:
 أنواع الثقافة التنظيمية: 6.2.1

 لثقافة التنظيمية السائدة عمى أن تعكس اإلحتياجات الحقيقية، والقيود الخاصة بالتنظيممدى قدرة ا لتحديد    
 ىذه األنواع تختمف من منظمة إلى أخري.  سعى الكتاب والباحثين إلى تحميل الثقافة التنظيمية إلى أنواع،

 (2) ،(1) :ومن أبرزىا ومن قطاع إلي أخر حسب أساس التقييم المستخدم    
ة الثقافة السائدة قدر  إلى مدى ادانإستالثقافة التنظيمية   Handyيصنف:((Handy, 1978ف أوال: تصني

  :إلى لممنظمةالحقيقية  االحتياجات أن تعكس في المنظمة عمى
: إذ تعني أن عممية الضبط في مركز المنظمة واتخاذ القرارات يكون بيد عدد محدد من  ثقافة القوة .1

 . ياالبارزين في الموظفين

                                                           
 .199 -196، ص ص: مرجع سابق: عبد المجيد أكثم الصرايرة، (1)
بحث تطبيقي عمى مؤسسات الغزل والنسيج في  ألحمد، " أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السموك اإلبداعي لمعاممين :: حسام عبد اهلل ا(2)

 .32 -30 ، ص ص:2008، جامعة حمب، سوريا،  رسالة ماجيستير غير منشورةمدينة حمب، 
 

 الثقافة  

 المعتقدات    التنظيمية

 النظم المادية 

 فرق العمل

 الممارسات

 

 األساطير والقصص

الشخصيات البطولية 
   

 التوقعات التنظيمية

 القيم المشتركة

 األعراف التنظيمي
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  تركيزىا ىي التي تركز عمى نوع التخصص الوظيفي، وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من :. ثقافة الدور2
 وثبات األداء. واالستمراريةوتيتم باألنظمة والقواعد، كما أنيا توفر األمن الوظيفي عمى الموظفين 

نجاز العمل،. ثقافة الميمة 3  استخدامتحاول  يوتيتم بالنتائج، أ : تركز ىذه الثقافة عمى تحقيق األىداف وا 
 الموارد بطرق مثالية، من أجل تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

: يقتصر اإلىتمام عمى طريقة إنجاز العمل، وليس عمى النتائج التي تتحقق، فتنتشر . ثقافة العمميات4
بتفاصيل  واىتمامادقة، وتنظيمًا، الناجح ىو األكثر  موظفلحماية أنفسيم، فال الموظفينالحيطة والحذر بين 

 عممو.
 :إلى الثقافة التنظيمية وفقا لنمط القيادة اإلدارية (Wallach)صنف(: (Wallach, 1983تصنيف : ثانيا
ىي الثقافة التي تتحدد فييا المسؤوليات والسمطات، فالعمل يكون منظمًا، ويتم  :. الثقافة البيروقراطية1

 ل السمطة بشكل ىرمي، وتقوم ىذه الثقافة عمى التحكم واإللتزام.التنسيق بين الوحدات، وتتسمس
تتميز بتوفر بيئة لمعمل مساعدة عمى اإلبداع، ويتصف أفرادىا بحب المخاطرة في  : . الثقافة اإلبداعية2

 اتخاذ القرارات ومواجية التحديات.
فيسود  ظفين والتعاون فيما بينيم،بنشوء عبلقات اجتماعية بين المو تتميز بيئة العمل  :داعمةالثقافة ال. 3
التركيز عمى  ىنا والتعاون، ويكون ،والمساواة ،، واإلستقررالثقةجو من  وتوفر المنظمة ،األسرة المتعاونة جو

 الجانب اإلنساني في ىذه البيئة.
داخل  الموظفينالثقافة التنظيمية عمى أساس توجيات  (Jones)صنف  (:Jones, 1983تصنيف ): ثالثا
 :إلىماتيم منظ
لتحسين  ،يغمب عمى الثقافة اإلنتاجية تركيزىا عمى توجيات العاممين نحو العمل: نتاجيةاإل ثقافة ال. 1

 ضعف أدائيم، لما يوفره العمل من ضمانات كافية. 
: تتسم بميارات وتخصصات عامة، إذ تعتمد عمى قيادة متبادلة، بداًل من السمطة الرسمية مينيةالثقافة ال. 2

 اعد واإلجراءات.  والقو 
 الضعف إلى:( الثقافة التنظيمية حسب القوة و (Luthans: يصنف Luthans,  1991)) : تصنيفرابعا
تماسكًا كبيرًا فيما بينيم، وتعتمد ىذه الثقافة عمى  لمموظفين: وىي الثقافة التي تخمق  . الثقافة القوية1

والمعتقدات، واإلجماع، والمشاركة لنفس القيم  بالقيم الموظفونعنصري الشدة، الذي يرمز إلى قوة تمسك 
بالقيم السائدة في  الموظفين، ويعتمد اإلجماع عمى تعريف الموظفينوالمعتقدات في المنظمة من قبل 

 الممتزمين. لمموظفين المنظمة، وعمى الحوافز من عوائد ومكافآت تمنح



اإلطار النظري لمدراسة       الفصل الثاني                                                    

 

  27  
 

واضحة المعالم، ويتمقون تعميمات في طرق مبيمة غير  الموظفون : وفييا يسير. الثقافة الضعيفة2
 متناقضة، وبالتالي يفشمون في اتخاذ القرارات المناسبة.

( الثقافة التنظيمية بناء عمى التكيف مع البيئة الخارجية  Daft صنف) (: Daft, 2001خامسا: تصنيف )
 لممنظمة:

الزبائن  احتياجاتغيير لمقابمة : والتي تركز عمى البيئة الخارجية، حيث تحاول المنظمة الت. ثقافة التكيف1
 من خبلل اإلبتكار والتطوير. 

، ويكون التركيز عمى جزء ىدافياوتعطي فييا المنظمة األىمية األساسية لوضوح الرؤية أل :. ثقافة الرسالة2
 ير السريع.يمحدد من الزبائن ضمن البيئة الخارجية دون الحاجة إلى التغ

القرارات  اتخاذالموظفون في ع من الثقافة أساسا عمى مدى إنيماك ومشاركة : يركز ىذا النو  . ثقافة القبيمة3
 التغيرات المتوقع حصوليا في البيئة الخارجية. مواكبة ، وعمى السرعة فيداخل المنظمة 

ويكون فييا التركيز عمى تماسك واستقرار البيئة الداخمية، حيث يكون ىناك مستوى  : . الثقافة البيروقراطية4
 .الموظفينمن التماسك، واإلمتثال، والتعاون بين  مرتفع

 مستويات الثقافة التنظيمية: 7.2.1
تتطور ثقافة المنظمة من خبلل مجموعة من القوى الموجودة في مستويات مختمفة من الثقافة وتتمثل   

  (3)، (2)، (1)ىذه المستويات في:
م واالتجاىات والمفاىيم السائدة في المجتمع الموجودة تمثل الثقافة في ىذا المستوى القي ثقافة المجتمع: .2

من المجتمع إلى داخل المنظمة، وتتأثر ىذه الثقافة بعدد من  الموظفون فيو المنظمة والتي ينقميا األعضاء
ا الظروف االقتصادية، وتعمل المنظمة داخل ىذ ،القوى االجتماعية مثل نظام التعميم، النظام السياسي

ورسالتيا وأىدافيا ومعاييرىا وممارستيا، ويجب أن استراتيجيتيا المجتمع حيث يؤثر عمى ثقافة لاإلطار العام 
تكون إستراتيجية المنظمة ومنتجاتيا وخدماتيا وسياستيا متوافقة مع ثقافة المجتمع حتى تكتسب المنظمة 

 الشرعية والقبول من ذلك المجتمع وتتمكن من تحقيق رسالتيا وأىدافيا.
يوجد تشابو في الثقافة داخل النشاط أو الصناعة الواحدة. ويعني ىذا، أن القيم والمعتقدات النشاط: ثقافة  .1

تعتنقيا معظم أو كل المنظمات العاممة داخل نفس الصناعة أو النشاط  معين، بمنظمة ما في نشاط الخاصة

                                                           
  .418 -417، ص ص: مرجع سابقمصطفى محمود أبو بكر ، : (1)
  .24، ص: جع سابقمر إلياس سالم، : (2)
 .44-42: ص ص ،مرجع سابقجاسم بن فيحان الدوسري، : (3)
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مى جوانب رئيسية مثل نمط وعبر الوقت يتكون نمط معين داخل الصناعة أو النشاط يكون لو تأثير مميز ع
، نوع المبلبس، واألشياء األخرى السائدة داخل الموظفينومضمون السياسات ونمط حياة  اتخاذ القرارات.

المنظمات العاممة في نفس الصناعة أو النشاط ويتضح ذلك بالنظر في النمط الوظيفي في نشاطات البنوك 
 وغيرىا.أو الفنادق أو شركات البترول أو شركات الطيران 

عادة ما تكون لممنظمات العامة، والحكومية والمنظمات الكبيرة أو البيروقراطية ثقافات  ثقافة المنظمة: .3
مختمفة عن المنظمات الصغيرة، أو الخاصة كما قد يكون ليا ثقافات مختمفة في مواقع وأماكن العمل داخل 

ستويات اإلدارية التنظيمية المختمفة داخل نفس المنظمة، حيث يمكن أن تكون الثقافات الفرعية حول الم
في ىذه المستويات أو في الوحدات  الموظفينإدارات وأقسام أو قطاعات المنظمة، ويرجع ذلك إلى أن 

التنظيمية يواجيون متغيرات مختمفة ويتعرضون لمصادر وأنواع متباينة من الضغوط مما يدفعيم إلى تشكيل 
قدات واالفتراضات التي تحكم سموكيم أو التي يعتقدون أنيا تحمي تواجدىم مجموعة من القيم والعادات والمعت

 في المنظمة.
ىناك مجموعة من الثقافات الفرعية داخل أي منظمة يمكن العمل(: جماعةثقافة الجماعات المينية ) .4

لتحكم، تقنيين وأعوان ا، تقسيميا حسب مستويات ىرمية، اإلدارة العميا، اإلطارات السامون، إطارات متوسطة 
إداريين وعمال، أو حسب الوحدات الفرعية مثل: قسم، مصمحة، ورشة، وىذا ما يقصد بو جماعة العمل 

ى العمل بغية الحصول عم جماعةويتعين عمى إدارة المنظمة إحداث نوع من التبلحم والتعاون بين أعضاء 
 .الموظفينن مستوى أداء لجماعة العمل دور ميم في الرفع ممستوى مرتفع من األداء ذلك أن 

لكل فرد معتقداتو، وقيمو، ومعايير سموكية تحكم تصرفاتو وقد تكون ىذه ثقافة الفرد )الشخصية(:  .5
الخصائص وراثية عن الوالدين أو التاريخ العائمي وقد تكون من المجتمع الذي عاش فيو، أو عن الدين، أو 

سبق، وبالتالي لكل فرد ثقافتو التي تختمف من شخص  المدرسة، أو األصدقاء أو قد تكون خميط من كل ما
 آلخر.

أصبح العالم اليوم محكوما بالعديد من القيم واألعراف التي تحكم الثقافة الدولية )الحضارة التنظيمية(:  .6
 تنشأكافة البمدان وبالتالي فإن الثقافة التنظيمية يجب أال تنمو بشكل مستقل عن الثقافة القومية والدولية التي 

إن إنشاء العديد من المعاىدات العالمية قد أوجدت توحدا في بعض المصطمحات والقوانين  .فييا المنظمة
 التي تنطوي تحت مظمة األعراف الدولية.
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 أساليب تغيير الثقافة التنظيمية 8.2.1
اسيات، والمعتقدات فإن عمييم تغيير اإلفتراضات، واألس ةميينظتالثقافة العندما يحاول المديرون تغيير      
( أربعة وسائل تسيم في تغيير ثقافة   Stress et  porterحول موضوع ما. وقد قدم ) الموظفينلدي 

 (2)، (1)المنظمة وىي كما يمي:
أول وسيمة حساسة لتطوير أو  موظفين: تعتبر النظم التي توفر فرص المشاركة لمالموظفينمشاركة  .2

ع عمى اإلنغماس في العمل، مما ينمي اإلحساس بالمسؤولية تجاه ، فيي تشج ةميينظالتثقافة التغيير 
 في تساىممبدأ المشاركة ب تعملالفرد في الجانب النفسي، فالمنظمات التي  التزامنتيجة األعمال، ويزيد 

تجاه العمل اتتبمور ليم المسؤولية  وبالتالي، وتحفزىم عمى أداء أعماليم، لمموظفين رفع الروح المعنوية
 .ممنظمةل انتمائيمة وزياد

واضحة من قبل اإلدارة في سبيل دعم القيم الثقافية الوسيمة ممارسات  : يعتبر ظيوراإلدارة عمل ريادي .1
حدى الوسائل لذلك ىي  ،يريدون معرفة ما ىو ميم الموظفونفمثبل  التنظيمية  الثانية لتطوير الثقافة وا 

اإلدارة العميا، والتي  ممارساتإلى أنماط و  وظفونالمحيث يتطمع  ،بعناية تيم وسماعيم لممديرينمراقب
 يصدقون ويؤمنون بما تقولو. يمتعزز أقواليم  وتجعم

 .في المنظمة الموظفين: من خبلل المعمومات المتبادلة بين المعمومات عن األخرين .3
فعندما يشعر  ،التنظيمية ثقافةالتعتبر عنصرا ىاما في تكوين  الموظفين المتوافقة مع ثابتةالإن الرسائل  

لمواقع من  تصور واضحبأن األخرين ييتمون بو من خبلل تزويده بالمعمومات فإنو سيتولد لديو  الموظف
 خبلل تقميص التفسيرات المتباينة .

نما تشمل اإلحترام والقبول  الجانب المادينظام العوائد ال يقصد بو  :والمكافآتنظام العوائد  .4 فقط وا 
 .ورفع روحو المعنوية  فييا،لممنظمة التي يعمل  واالنتماءبالوالء  حتي يشعر لمموظف والتقدير

 أبعاد الثقافة التنظيمية:  9.2.1
االىتمام بكل مما جعل من الصعوبة  المتغيرات البيئية والتنظيمية،بالعديد من  ترتبط الثقافة التنظيمية     

تسنى من خبلليا القياس يعمى أبعاد معينة  ، وحتى يتسنى دراستيا بطريقة واقعية ال بد من التركيزأبعادىا
 والتشخيص.

                                                           
  .117-118: ص ، صمرجع سابق، مان العميانيمحمود سم: (1)
 .  160 -159: ص ، صمرجع سابق، : رفعت عبد الحميم الفاعوري(2)
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حول خصائص  (Waterman et Peter)لقد كشفت الدراسة التي أجراىا  الثقافة التنظيمية والفعالية:.2  
األداء أن ىناك عبلقة إيجابية بين الثقافة القوية وفعالية المنظمة، فقد وجدا أن ىيمنة في متميزة الالمنظمات 
األداء واإلنجاز، ففي ىذه المنظمات عممت في  ماسكيا ىي صفة أساسية في المنظمات متفوقةالثقافة وت

يعرفون ماذا  فالموظفونالثقافة القوية عمى إزالة الحاجة إلى الكتيبات والخرائط التنظيمية والقواعد الرسمية، 
         .والمراسيم والطقوسموز والحكايات يفترض أن يعمموا، والسموك المناسب كانت تحدده باستمرار الر 

فمن  تيا،واستراتيجي ة المنظمةوبيئ تنظيميةثقافة الالإن فعالية المنظمة تتطمب تحقيق التوافق والمواءمة بين 
ة القيم يمينظتثقافة الالمع البيئة الخارجية، أي بمعنى أن تتضمن  ةميينظتالثقافة الناحية يجب أن تتوافق 
 أما فيما يتعمق بالعبلقة بين الثقافة  .متغيراتياساعد المنظمة عمى التكيف مع البيئة و والمعايير والتقاليد التي ت

المنظمة وأن أي  الستراتيجيةمناسبة وداعمة  التنظيميةفمن الضروري أن تكون ثقافة  واالستراتيجيةالتنظيمية 
ال فمن المحتمل أن يكون  يميةالتنظثقافة التتطمب إجراء تغييرات متزامنة في  ستراتيجيةاال ىذه تغييرات في وا 

 الفشل. االستراتيجية مصير
مبلئمة لنوع التقنية المستخدمة  التنظيميةثقافة الوعمى الصعيد الداخمي لممنظمة، يجب أن تكون       

 (1) التقنية غير الروتينية.مع  فالتقنية الروتينية تتطمب قيما ومعايير وتقاليد تختمف عن تمك التي تتبلءم 
تناول العديد من الكتاب والباحثين موضوع العبلقة بين الثقافة  الثقافة التنظيمية والييكل التنظيمي:.1  

تؤثر في نوع الييكل التنظيمية والييكل التنظيمي ويستخمص من الدراسات العديدة أن الثقافة التنظيمية 
التصاالت وغيرىا( وأن مواءمة الييكل ا ،التنظيمي والعمميات والممارسات اإلدارية )القيادة، اتخاذ القرارات

وىنا ال بد من اإلشارة  .التنظيميةيساعد عمى تحقيق الفعالية  التنظيميةالتنظيمي والعمميات اإلدارية لثقافة 
، وتحدد ما ىو السموك المطموب والمقبول، وىذا الموظفينإلى أن الثقافة القوية تعزز وتقوي الثبات في سموك 

رقابة الضمنية التي تحققيا الثقافة القوية عمى سموك األفراد، ونتيجة لذلك تقل الحاجة يؤدي إلى نوع من ال
ىي رقابة عمى العقل والروح والجسد ونتيجة لذلك  التنظيمية والرقابة التي تحققيا الثقافة الرقابة التقميدية.إلى 
(2).ظفينالمو اإلدارة بوضع األنظمة والتعميمات الرسمية لتوجيو سموك  اىتماميقل 

 

بيا بالتكيف مع الظروف  الموظفينالمرنة لممنظمة و  التنظيمية تسمح الثقافة الثقافة التنظيمية والمرونة:.3 
 (3)  وسائل تستخدم لتحقيق مرونة الثقافة التنظيمية منيا ما يمي: ةوجد عدتواألزمات الطارئة، و  ةالمتغير 

                                                           
 .269، ص: مرجع سابقإدارة المنظمات منظور كمي، ، : حسين حريم(1)
 .270،  ص: نفس المرجع: (2)
 .410ص:  ،مرجع سابق، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة، مصطفى محمود أبو بكر: (3)
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وقعة عن الوضع الحالي لممنظمة بشكل عام ويكون ستفسار عن األحداث والتصرفات المتالتعيين مدير  -
 لمنظمة وبيئتيا.ظروف ادراية كاممة ب مىع
كون لدييم وجيات نظر جديدة تمن الخارج لشغل وظائف الرقابة والتحكم واإلدارة  موظفيناستقطاب  -
 يئة الخارجية.يمكنيم أن يقوموا بالوظائف التي تحقق االتصال مع البو متطورة بشأن المشكبلت التنظيمية و 

العديد من  اكتساب الموظفونيمكن تدعيم المرونة من خبلل التدريب المستمر فمع التدريب يستطيع 
 والميارات والقدرات المختمفة. السموكات

 في درجة االلتزام واالنضباط التي يظيرىا  تنظيميةثقافة الالتؤثر  الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي:. 4
ظيار  الموظفونشير االلتزام إلى الدرجة التي يكون فييا ، ويالموظفون مستعدين لبذل الجيود والوالء وا 

تخمق ظروف في المنظمة  التنظيمية لتحقيق أىدافيا، وبمعنى آخر فإن الثقافةواستعدادىم انتمائيم لممنظمة 
لوصول إلى حالة عامة من أجل ايا مستعدين لبللتزام بأىدافإما مستعدين أو غير  الموظفينتؤدي إلى جعل 

 من الرضا أو عدم الرضا.
قدر كبير من االلتزام والوالء لممنظمة، ومن  الموظفين إلعطاءمن استعداد  تزيدوالثقافة القوية يمكنيا أن     
 (1) .كوسيمة لمحياة تيا يكون لدييم حافز قوي لتبني ثقافثم 
ع البيئة الخارجية لممنظمة بلل تفاعل بعد المرونة ممن خالبعد : يتكون ىذا الثقافة التنظيمية والتطوير .5
وتتمثل االفتراضات األساسية ليذا  ناسب مع المنظمات التي تتصف بيئتيا بالديناميكية وعدم الثبات.تي كما

البعد في القدرة عمى التكيف والمخاطرة والتعاون واالعتماد عمى االتصاالت األفقية، كما تتصف القيادة في 
بالرؤية الواضحة واإلبداع واإلقبال عمى المخاطرة كما تؤكد المنظمة في توجييا االستراتيجي عمى ىذا البعد 

النمو السريع والحصول عمى موارد جديدة ويتمثل معيار النجاح ليذا البعد في إنتاج وسائل فريدة مبتكرة من 
 (2)     ت.خدمات ومنتجا

القائمة عمى اإلبتكار والتي تعمل في بيئات أعمال متغيرة فإن  : إن المنظماتواالبتكار التنظيميةالثقافة  .6 
 ليتمالعناصر المشكمة من الييكل التنظيمي واألنظمة والقواعد واإلجراءات الروتينية المحددة تضعف وتتقمص 

 كون أكثر قدرةىوية المنظمة وتميزىا، وت التعويل بدرجة أكبر عمى عناصر الثقافة التنظيمية التي تعزز

                                                           
 .411 -410: ص ص ،مرجع ال نفس :(1)
دارة األعمال  ،ة، رسالة ماجستير غير منشور "أثر الثقافة التنظيمية عمى األداء الوظيفي " زيد صالح حسين سميع،: (2) كمية التجارة وا 

 .72، ص: 2009جامعة حموان، اليمن، 
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 (1).البيئة الخارجيةمتغيرات الجديدة في لى االستجابة عم
تعتبر الثقافة الوطنية عنصرا حيويا ونمط لمتفكير فيي ذلك المركب  الثقافة التنظيمية والثقافة الوطنية: .7

حدد طبيعة ونمط السموك الفردي والجماعي ألفراد ي ذي، والاتالمعقد من العادات، الدين، المعتقدات األخبلقي
ىي الرابط االجتماعي الذي يمنح المجموعة ىويتيا ويحدد طبيعة العبلقات والتفاعبلت و جموعة الواحدة، الم

فيما بينيا، كما تستمد المنظمة أسسيا وقيميا الثقافية من ثقافة المجتمع الذي يمثل بيئتيا االجتماعية باعتبار 
تبعية الثقافة التنظيمية لمثقافة الوطنية  المنظمة تجمعا بشريا، فقد سعت الكثير من الدراسات إلى إثبات

وتخمص عدة مقاربات إلى اعتبار أن القيم السائدة في المجتمع روافد تصب في نمط اإلدارة وفي سموك 
فييا، إذ تمنح المنظمة قيما لئلدراك المشترك، ومقاربات لفيم الواقع التنظيمي كما أن تأثر المنظمة  الموظفين

لمجتمع يجعل المنظمات المختمفة العاممة في نفس البيئة االجتماعية تتشابو في بعض بالثقافة السائدة في ا
الجوانب واألبعاد الثقافية، في نفس الوقت ال توجد في المجتمع ثقافة واحدة وكذلك األمر بالنسبة لثقافة 

 الموظفينغالبية  عـناصرىارك في تقافة التي يشـي الثـييمنة وىـائدة أو مـقافة سـناك ثـجد أن ىـنظمة، إذ نـمـال
 (2).ظيفيةكما نجد الثقافات الفرعية أو الثقافات الداخمية التي تميز المجموعات الو   

في دراسة قام بيا إلى توصيف أبعاد التنوع الثقافي السائد عبر  1980سنة  Hofsted توصلولقد       
 : يوضح ىذه األبعادالتالي  العالم والجدول

 (: أبعاد التنوع الثقافي2-1الجدول)                                  

                                                           
 2003 االردن ، ، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان،1ط ،" إدارة االبتكار المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثة" عبود نجم،  مج: ن(1)

 .78ص: 
 كمية عموم التسيير ،رسالة ماجستير غير منشورة، "ر التنظيمييالتطو  ثإلحدا الثقافة التنظيمية مدخل إستراتيجي" بن قرقورة ليندة،  :(2)

 .16، ص: 2008جامعة الجزائر، 

 مدى تقبل التوزيع غير التساوي لمقوة والنفوذ -2
 ثقافات متقبمة لمتوزيع غير المتساوي لمقوة ثقافات رافضة لمتوزيع غير المتساوي

تعمل عمى تبني عدم المساواة في توزيع القوة بين 
توافق متاحا أفراد المجتمع وتجعل طريقة السمو وال

 الجميع مأما

نحو تمايز قيمي مغاير تماما لممجموعة تتجو 
 ااألولى، حيث يعد التباين في توزيع القوة والنفوذ أمر 

مقبوال أو طبيعيا، كما أنو من المقبول عدم فتح 
قاء مزيد من لطريق التميز أمام الجميع مع إ

االىتمام أو االعتبار نحو تمايز األفراد من حيث 
 القوة.
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، المنظمة العربية لمتنمية إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشريةعبد الناصر محمد عمي حمودة،  المصدر:
 .139اإلدارية، مصر، ص: 

يعكس ىذا البعد فكرة تقبل فجوة القوة والنفوذ، والتي تقيس تساوي لمقوة والنفوذ: تقبل التوزيع غير الم- 
لمقوة بين أفراده، ويتضمن ذلك تحديد الذين من  يتساو مدى تسميم أو تقبل أعضاء مجتمع ما لمتوزيع غير م

 ةـر دراسـوذ تشيـوة والنفـجوة القـل فعيـسبة لتفـك، وبالنـم دون ذلـن ىـر والذيـحقيم تممك القوة أو النفوذ األكب
(Hofsted,  1984) بلندا والنمسا من أكثر الدول ميبل نحو عدم تقبل ىذه الفجوةينمارك نيوز اإلى أن الد 

 وتعد الفمبين وفنزويبل والمكسيك من أكثر الدول تقببل ليا.

 مدى التوجو لممخاطرة وظروف عدم التأكد -1
 ثقافات مخاطرة ثقافات متجنبة لممخاطر

لمقواعد والتشريعات المنظمة  كبيرةتعطي أىمية 
 لمعمل الجاد أو الشاق واالمتثال أو الطاعة واألمن

لمقواعد والتشريعات المنظمة  يرةال تعطي أىمية كب
واقف لمعمل الجاد، وتتحمل مغامرة الدخول في م

 المخاطرة وعدم التأكد.
 ثقافة التوجيو بالذكورية مقابل األنوثية -3

 ثقافة أنوثية التوجيو ثقافة ذكورية التوجو
تميل بوضوح إلى التمييز بين الجنسين والميل نحو 
دعم سيطرة الرجال باإلضافة إلى التركيز عمى 

 األداء االقتصادي.

بينيما،  تركز عمى شيوعية دور الجنسين والمساواة
مع التركيز أكثر عمى تحسين جودة الحياة كقيمة 

 في حد ذاتيا.
 مدى التوجو نحو الفردية مقابل الجماعية -4

 جوو ثقافات جماعات الت ثقافات فردية التوجو
ستقبللية، والمبادرة الشخصية االالتركيز عمى 

 واحترام خصوصية الفرد وشؤونو
الوالء نحو تفضل التعاون، واالعتماد المتبادل و 

 العائمة أو الفريق المنتمي إليو.
 األجل الطويل()مقابل التوجو بالمستقبل (مدى التوجو بالحاضر )األجل القصير -5

 ثقافات موجية بالمستقبل )أجل طويل( ثقافات موجية بالحاضر )أجل قصير(
ستقرار الشخصي، وحفظ ماء اإلتركز عمى ثبات أو 

 لتفاصيل االجتماعيةالوجو وغيرىا من الدقائق وا
تركز عمى بعض القيم، والمثابرة واإلصرار واإلدخار 

 مع تركيز أكبر عمى فروق المكانة االجتماعية.
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ف ـاح لممواقـرتيدم االـيشير ىذا البعد إلى مدى شعور األفراد بع تجنب المخاطرة وظروف عدم التأكد:- 
الغامضة أو المخاطرة وعدم التأكد والنفور منيا، وطبقا لمدراسة المذكورة تقع اليابان واليونان والبرتغال في 

ي ـمجموعة الدول المتجنبة لممخاطرة وعدم التأكد بينما صنفت دول مثل سنغافورة والدانمارك والسويد ف
 المجموعة المقابمة.

ل أو ميل وتوجو مجتمع ما نحو االستخدام يتفض إلىيشر مفيوم الذكورية  ية:الذكورية مقابل األنوث- 
العضمي والقوة الجسدية لحيازة الثروة واالستحواذ عمى كافة الماديات الحياتية األخرى، وذلك في مقابل 

لناس مع الذي يميل نحو تفضيل العبلقات االجتماعية المتسامحة والمودة والميونة والتبلطف بين ا  األنوثية
ضرورة التركيز واالىتمام بجودة الحياة اإلنسانية ذاتيا، وتعد اليابان طبقا لمدراسة أكثر المجتمعات توجيا نحو 

أكثر الدول ميبل نحو الثقافة  اإلسكندنافيةالذكورية تمييا النمسا ثم المكسيك ثم فنزويبل، وتعتبر الدول 
 األنثوية.

وجو نحو الفردية تركز اىتمامات أفراد مجتمع ما أو تحمقيا حول : يعكس التالفردية مقابل الجماعية- 
تيا، وحول عائبلتيا وأقربائيا وذوي الصمة القوية بيا وتعكس الفردية في الغالب األنانية وحب الذات أما واذ

في  (Hofsted)فتعطي الجماعة واآلخرين مرتبة أعمى عمى حساب األنا وذوي القربي وقد أثبت  الجماعية 
ستو أن الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا من أكثر المجتمعات ميبل نحو الفردية، بينما درا

 تقف فنزويبل وكولومبيا وباكستان كأكثر الثقافات نزوعا نحو الجماعية وتقف اليابان في الحياد في ىذا البعد.
ي ـين فـمام واضحـيز واىتـى تركـإل رـية بالحاضـمتوجـالأو ة اآلنية ـير الثقافـ: تشل المستقبلـر مقابـالحاض- 

بما ىو حادث في وقتو، أما  أو األنلجة بما يحيط بالمواقف لو أمرا بالتفحص والمعاو مجتمع معين عند تنا
التوجو بالمستقبل فيتضمن تركيز أكبر وتوجيا أساسيا نحو مد الرؤية إلى ما قد يتوقع حدوثو مستقببل وطبقا 

واليابان وكوريا الجنوبية كمجتمعات ذات  وىونغ كونغ المذكورة، تصنف مجتمعات كالصين وتايوانلمدراسة 
ى ـوي عمـدا وزيمبابـيا وكنـريطانـة بـحدة األمريكيـواليات المتـعات كالـف مجتمـما تصنـات طويمة األجل، بينفاقث

 (1)النقيض من ذلك.
 
 
 

                                                           
 رـمص اىرة، ـقـ"، ال ةـة اإلداريـتنميـية لمـة العربـظمـإدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية المنعبد الناصر محمد عمي حمودة، "  (1)

 .139 -136، ص ص 2005



اإلطار النظري لمدراسة       الفصل الثاني                                                    

 

  35  
 

 اإلبداع: 1.1
مثل لتحقيق واستمرار اإلدارة الناجحة، التي تحرص عمى تحقيق قفزات كمية يعتبر اإلبداع الخيار األ        

وقتنا ونوعية في مختمف مجاالت العمل، حيث أصبح اإلبداع اإلداري من المفاىيم األساسية المتداولة في 
وبنائيا ، نشاطات المنظمةنتيجة لمتطورات التكنولوجية والعممية التي انعكست عمى مجمل حياة الفرد و  الحالي

وقدرتيا عمى التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، كل ذلك جعل من اإلبداع اإلداري أمرا ضروريا وحيويا 
 وفي مقدمة األىداف التي تسعى العديد من المنظمات إلى تحقيقيا إن أرادت أن تزدىر وتتقدم.

 مفيوم اإلبداع:  2.1.1
ويرجع السبب في ذلك إلى تعقد الظاىرة في حد ذاتيا وتعدد لقد تعددت وتباينت المفاىيم حول اإلبداع،      

المجاالت التي انتشر فييا مفيوم اإلبداع بسبب تباين اجتيادات واىتمامات الباحثين والمدارس الفكرية التي 
ويمكن عرض ، ينتمون إلييا، حيث ينظر كل واحد منيم إلى اإلبداع من الزاوية التي تناسب تخصصو وميولو

 فيما يمي: بعض منيا
العممية التي تتضمن النظر إلى الظواىر واألشياء والمشكبلت ( اإلبداع بأنو: " الشمبي وحميدانعرف )      

بمنظور وعبلقات جديدة غير مألوفة، يتفاعل فييا الفرد والعمل وبيئة المنظمة والبيئة العامة ويقوم الفرد 
لى إنتاج شيء جديد وأصيل وذو قيمة لممجتمع وقد يتعمق بالبحث واالستقصاء والربط بين األشياء بما يؤدي إ

ىذا الشيء الجديد بمنتوج أو أسموب عمل جديد أو أداة جديدة أو عممية أو أفكار جديدة أو طرق جديدة في 
 (1)".تصميم المنتوج  

التي  اإلبداع بأنو: " مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية العتيبي(في حين يعرف )     
بيئة مناسبة يمكن أن ترقي بالعمميات العقمية لتؤدي إلى انتاجات أصيمة ومفيدة سواء  في إذا ما وجدت

 .(2)بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المنظمة أو المجتمع "
كبلت القدرة عمى التنبؤ بالصعوبات والمش عن( اإلبداع بأنو :" المحصمة الناتجة )السكارنةفيما يرى      

التي قد تطرأ أثناء التعامل مع قضايا الحياة ومن تم القدرة عمى التفكير بشكل مختمف ومبدع لموصول إلى 
 .(3)إيجاد حل مناسب " 

                                                           
التحديات : حول: " إدارة المنظماتالثالث  الدوليالممتقى ، " نظميمال االبداع أثر المعمومات في " ،خالد بني حميدانو لشمبي، فراس ا: (1)

 .14، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة العموم التطبيقية ، عمان ، االردن ، ص:  أفريل 29 -27،  العالمية المعاصرة
 .27، ص: 2007، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 1، ط" الطريق إلى اإلبداع والتميز" : محمد زويد العتيبي، (2)
 .17، ص: 2011عمان، األردن،  ،1ط ، دار الميسر لمنشر والتوزيع والطباعة،" داع اإلداريباإل" ببلل خمف السكارنة، : (3)
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( اإلبداع بأنو: " العممية التي يترتب عنيا ظيور فكرة أو ممارسات أو منتج أو خدمة )نصاليكما عرف      
يا نفي المنظمة أو فرضيا عمييم من قبل أصحاب القرار بحيث يترتب عجديدة يمكن تبنييا من قبل العاممين 

  (1)إحداث نوع من التغيير في بيئة أو عمميات أو محددات المنظمة ".
 الجوانب التي ركزت عمييا فيما يمي: تمخيصمن خبلل التعاريف السابقة يمكننا     
 بيا اإلبداع يمرلتي اإلبداعية أي المراحل ا ةركز عدد من التعاريف عمى العممي 
  نواتج عممية اإلبداعركز عدد من التعارف عمى اإلنتاج اإلبداعي أي. 
 .ركز عدد من التعاريف عمى اإلمكانات اإلبداعية واالستعدادات النفسية لدى األفراد 
 ات الشخصية لممبدعين  .سمركز عدد من التعاريف عمى ال 
العممية التي يتم من خبلليا طرح منتجات جديدة     : "واعتبار اإلبداع بأن وفي ضوء ما سبق يمكن     

 أو استخدام أساليب حديثة أو/ و إدخال تطويرات جديدة من خبلل المزج بين القدرات واإلمكانات
 واالستعدادات لدى الموظفين في بيئة مبلئمة ".

 عالقة اإلبداع ببعض المفاىيم اإلدارية ذات الصمة: 1.1.1
يضاح العبلقة بين مفيوم اإلبداع وبعض المفاىيم األخرى الشائعة التي تستخدم ينبغي التميي  ز وا 

 (3)، (2) كمرادفات لئلبداع وىي:
: ىي قدرة فطرية واستعداد دىني موروث، يمكن ظيورىا في أكثر من مجال من المجاالت الموىبة .1

نسانيا وغيرىا، إال أن عممية الذي يكون موىوبا فنيا ورياضيا ولو العقمية اإلبداعية لدى الفرد،  غويا واجتماعيا وا 
 .استغبلليا ظيور ىذه الموىبة تحتاج إلى اكتشاف ورعاية حتى يمكن

 الناجح لؤلفكار المبدعة في المنظمة. العممي ىو التطبيقاالبتكار:  .2
اب المعرفة من التعمم، واكتس الموظفويعرف بأنو مقدرة عقمية عامة أو مجموعة مقدرات تمكن  الذكاء: .3

المحاكاة، وحل المشكبلت، واتخاذ القرارات والتكيف مع البيئة واآلخرين، ويعبر عن المكون يا في واستخدام

                                                           
 مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العمميةويمية في اإلبداع اإلداري "، : عبد المحسن نعساني، " اختبار أثر أبعاد القيادة التح(1)
  .76 ، ص:2008 (، حمب، سوريا، ،1(، العدد)30المجمد) 

 أطروحة دكتوراه، " اإلبداع اإلداري لدي مديري العموم ومديري اإلدارات في وحدات اإلدارة العامة" ، : صالح بن محمد بن عمي الكميبي(2)
 .65، ص: 2012، جامعة سانت كميمانس العالمية، بريطانيا، رةغير منشو 

 .22، ص: مرجع سابقإبراىيم أحمد عواد أبو جامع،  :(3)
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ويقاس الذكاء بداللة  ،الذكاء السيال أو المرن، وعن المكون البيئي بالذكاء المتبمور أو المطوربالوراثي لو 
 مفظية والعددية والمجردة أو البصرية والذاكرة.ارية في مجال المحاكاة الباألداء عمى فقرات اخت

بالنظر إلى المفاىيم السابقة يتضح أن ىناك عبلقة ارتباط وطيدة بين اإلبداع واالبتكار، فاالبتكار نتاج  
 لئلبداع إذ ال يمكن وجود ابتكار بدون إبداع فاالبتكار يساعد عمى وضع األفكار اإلبداعية موضع التنفيذ.

ناك اختبلف بين مصطمحي اإلبداع والذكاء، فالذكاء مقدرات عقمية متعددة يتفاوت كما يتضح أن ى 
بدرجات متفاوتة، حيث أجمع  الموظفينفييا بخبلف اإلبداع الذي يعد سموكا يتصف بو جميع  الموظفون

المبدع  الموظفالذي يتمتع بالذكاء مبدعا، أو  الموظفالكتاب والباحثين عمى أنو ليس شرطا أن يكون 
 .العالي متمتعا بالذكاء

وىناك اختبلف بين مفيومي اإلبداع والموىبة، فاإلبداع قدرة عامة مستقمة ضمن عدة مجاالت  
لمموىبة، وليست مكونا من مكونات الموىبة، وأن المكون الرئيسي لئلبداع بيئي، إذ تظير مجاالت القدرة 

ارق في أي مجال من مجاالت التفوق الفني شكل أداء متميز وخ فيجسد فيالعامة إذا وجدت بيئة مناسبة 
والتقني، بينما المكون الرئيسي لمموىبة وراثي، والموىبة طاقة كامنة ونشاط، وعممية اإلبداع قد تكون نتاجا 
ا ـليذا النشاط وتمك الطاقة، واإلبداع ينطوي عمى وجود موىبة وليس العكس فالمبدع ال بد أن يكون موىوب

 تتمثل في عمى الرغم من ذلك إال أن ىناك سمات مشتركة بين اإلبداع والموىبة وليس كل موىوب مبدع، و 
نتاج أفكار متنوعة وغير مألوفة، واتخاذ القرار بتأجيل  مواىب التفكير اإلبداعي، وىي التفكير اإلنتاجي وا 

كار، وما إصدار الحكم بعد إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار والتخطيط لوضع أساليب تنفيذية لبعض األف
 تتطمب من إمكانيات مادية وبشرية، واإلحساس بالمشكبلت المحتممة الوقوع.

 اإلبداع.أنواع  1.1.3
 ىناك أنواع عديدة من اإلبداع يمكن التمييز بينيا وفقا لعدة معايير نذكر منيا:   
اع الفني واإلبداع بين اإلبداع اإلداري واإلبد تو: ونميز في اإلبداع حسب طبيعحسب طبيعة اإلبداع وال:أ

 التسويقي.
 الموظفينأساليب وأفكار يمكن أن تمقي التجاوب األمثل من  إيجادويعني القدرة عمى  اإلبداع اإلداري: .1

، ويشمل البناء التنظيمي والقواعد (1)وتحفزىم الستثمار قدراتيم ومواىبيم لتحقيق األىداف التنظيمية. 
عادة تصميم العمل والسي اسات واالستراتيجيات الجديدة، باإلضافة إلى نظم رقابة جديدة بجانب واإلجراءات وا 

                                                           
، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان 1، ط " السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية" ،: حمد حسين حمادات(1)

 .315، ص: 2008األردن، 
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النشاطات اإلبداعية التي تيدف إلى تحسين العبلقات بين األفراد والتفاعل فيما بينيم لتحقيق األىداف 
 .(1). المرجوة

اإلبداع واحد من : حسب العديد من الدراسات العممية في ىذا المجال، يعتبر ىذا النوع من اإلبداع الفني .1
أىم أشكال اإلبداع، العتباره أىم األسباب الداعية لمنمو عمى المستويين الكمي والجزئي ومن ثم فتعريفو ال 
يختمف عن التعريف العام لئلبداع، ومن ضمن تعاريفو أنو عبارة عن تحويل فكرة معينة إلى منتج قابل 

 ويشمل اإلبداع الفني قسمين ىما: (2)قلمتسويق أو بتحسين منتج في طريق التصنيع أو التسوي
( الحاليويقصد بو تقديم منتج جديد لممنظمة والسوق معا أو تحسين منتج موجود )المنتج  إبداع المنتج:    

يكون جديد لممنظمة ولكنو موجود في السوق، إن إبداع المنتج ىو إبداع ميم لممنظمة التي تتبنى استراتيجية 
ديم منتجات جديدة بصورة متكررة ال بد ليا من االستمرار باإلبداع وينبغي أن تركز من تق تتمكن التميز وحتى

استراتيجيتيا عمى وظائف البحث والتصميم والتطوير لممنتج بشكل بارز، واستثنائي وامتبلك القدرة عمى 
مصادر عديدة تحويل أو تطوير معدات اإلنتاج. إن األفكار المتعمقة بإبداع المنتج يمكن الحصول عمييا من 

كأقسام البحث والتطوير وبحوث التسويق فضبل عمى مقترحات الزبائن ورجال البيع في ميدان العمل 
 (3) في المنظمة وكذلك االستفادة من التطورات التقنية الجديدة.  الموظفينو 

لمقيــام يقصــد بــو اســتحداث عناصــر جديــدة أو تقــديم معالجــات وتحديــد أفضــل األســاليب  إبــداع العمميــة:    
بإنجاز العمل المطموب، يعتبر إبداع العممية اإلنتاجية ذو أىمية كبيرة لممنظمات التـي تتبنـى اسـتراتيجية قيـادة 
الكمفــة أو الجــودة ويظيــر فــي صــورة عمميــات مطــورة داخــل المنظمــة. ويعــد إبــداع العمميــة اســتثمارا فــي المــوارد 

يــرات الكمفــة فــي عمميــات اإلنتــاج، ويقــدم أيضــا ثقافــة يغوالكفــاءات وميــارات المنظمــة التــي تمكنيــا مــن تقــديم ت
جديدة تمكن من إنتاج منتج مختمـف عـن الموجـود، فضـبل عـن أن إبـداع العمميـة قـد يشـير إلـى اإلبـداع التقنـي 
المعتمــد عمــى البحــث والتطــوير، وىــذا يعنــي أن إبــداع العمميــة يعنــي التغييــر التقنــي لمعمميــة اإلنتاجيــة لتقــديم 

الزبـائن وتحظـى بأىميـة بالغـة تمبيـة حاجـات ورغبـات ة أو تحسـين المنتجـات الموجـودة مـن أجـل منتجات جديـد

                                                           
 .6ص: مرجع سابقماعيل شبمي السويطي، : إس(1)
التنظيمي في  والتغيير اإلبداع المؤتمر العممي الدولي حول "، " تنمية وتدعيم اإلبداع في المنظمات " ،: شريف غياط، وأسماء زدوري(2)

 .5، ص: 2010، جامعة قالمة، الجزائر، ماي 13، 12"  المنظمات الحديثة
: دراسة ميدانية في مجموعة " " العبلقة بين أنواع اإليداع التقني وأبعاد الميزة التنافسية، راىيم إسماعيل: أكرم أحمد الطويل، ورغيد إب(3)

كمية ،  أفريل 19. 17المعاصرة " التحديات العممية : إدارة منظمات األعمال حول " المؤتمر العممي الثالثمختارة من شركات الصناعة، 
 .8، ص:2009 عمان، األردن، العموم التطبيقية، االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة
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من تكاليف التصنيع، فضبل عن السرعة في تقديم منتج جديد  (60%)في المنظمات اليابانية والتي تخصص 
 (1). أو تحسين منتج قائم

تقميدية موضع التطبيق الفعمي في يقصد بو وضع األفكار الجديدة أو غير ال اإلبداع التسويقي: .3
الممارسات التسويقية، وقد ينصب عمى عنصر المنتج سواء كان سمعة أو خدمة، أو عمى عنصر السمعة أو 

عنصر التوزيع، أو عمى كل ىذه العناصر في آن واحد وبمعنى آخر فإن عمى عمى عنصر الترويج أو 
 (2). اإلبداع التسويقي يوجو إلى عناصر المزيج التسويقي

 ونميز في اإلبداع عمى أساس درجتو بين اإلبداع الجزئي واإلبداع الجدري.  حسب درجة اإلبداع: ثانيا:
ىذه و تطمب معارف عممية جديدة، يال ىو منتوج أو خدمة و  فيتحسينات متوالية  يشمل اإلبداع الجزئي: .2

حسين لؤلداء الناجع كتخفيض التحسينات تأثيرىا ال يكون كبيرا عمى مستوى المنظمة ككل بل تمثل ت
 (3). المنتوجبلمكونات خاصة المتكاليف أو تغيير في 

توصف باإلبداعات و  ،: حيث يشير إلى كل اإلبداعات التي تتضمن الجدة والخطورةاإلبداع الجدري .1
ذلك أن  الجذرية، ويعتبر اإلبداع الجدري أكثر أنواع اإلبداع التي لقيت اىتماما ممحوظا في أدبيات اإلبداع

يذا فيو غالبا ما يتمقى مقاومة من أطراف عديدة في المجتمع أو المنظمة لو  ،اإلبداع الجدري يرتبط بالتغيير
 (4).ولمحد من مقاومة ىذا النوع من اإلبداع فإنو يجب توفير مناخ مبلئم لمتغيير الجزئي،بالمقارنة مع اإلبداع 

 مستويات اإلبداع. 4.1.1
 يمي: ونمخصيا فيمائلبداع لموم اإلدارية ثبلث مستويات العفي ن و يطرح المتخصص      

ىو اإلبداع الذي يتم التوصل إليو من قبل أحد األفراد بحيث يكون لدى و  اإلبداع عمى مستوى الفرد:. 2
قدرات إبداعية خبلقة لتطوير العمل من خبلل خصائص فطرية يتمتعون بيا كالموىبة والذكاء أو  الموظفين
 لـين العمـوير وتحسـل تطـة من أجـو اإلبداعيـقدراتف ـالموظمل ـويستع (5). المشكبلت لأساليب حمكتسبة ك

                                                           
 .10، ص: سابقمرجع  ، راىيم إسماعيلأكرم أحمد الطويل، ورغيد إب :(1)
المؤتمر العممي "،  اإلبداع كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األعمال: نصر الدين بن ندير، والزين منصوري، " (2)

كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة العموم ، أفريل  29-27" المعاصرة التحديات العممية : إدارة منظمات األعمال حول " الثالث
 .18، ص:2009عمان، األردن،  التطبيقية،،

، كمية العموم االقتصادية  رسالة ماجستير غير منشورة واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "،: فارس طرد، " (3)
 .9، ص: 2007وعموم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 

 .32ص:  مرجع سابق،: حاتم عمى حسن رضا، (4)
 مجمة جامعة دمشق لمعموم، " نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع: فايزة جمعة النجار، ونازم محمود األحمد ممكاوي،"  (5)

 .264، ص: 2010(، 2(، العدد )26، المجمد )االقتصادية والقانونية
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وقد اختمف الباحثون في ىذا المستوى من اإلبداع، حول إذا ما كان كل فرد مبدع إذا ما توفرت لديو  
مات إبداعية مجموعة من الظروف المساعدة أو أن اإلبداع حكر عمى بعض األفراد الذين يمتمكون قدرات وس

 . (1)دون غيرىم. 
 (4) ،  (3)،(2)وتتمثل خصائص األفراد المبدعين فيما يمي:

: حيث يقضي المبدعون سنين عديدة في إتقان مجال تخصصيم وتطويره وتحديثو لمعرفتيم المعرفة -
 بالمينة التي يمارسونيا.

األفراد حيث في الواقع أن التعميم الذي  إلى زيادة اإلبداع عند أن يؤدي التعميمالضرورة وليس ب : التعميم -
 يركز عمى المنطق فقط يعيق اإلبداع، ولكن المقصود ىو الثقافة العامة التي توسع مدارك الفرد. 

ن يتمتعون يذكاء، ولكن المبدعال: حيث ال يتسم المبدعون بالضرورة بمستويات عالية جدا من الذكاء: -
 شعار المشكبلت، وتوليف واستيعاب المعمومات.ستا عمى القدرةبالقدرات الفكرية مثل 

عمى الفرد أن يمتمك إرادة قوية لتخطي المشاكل ومواجية الصعوبات، فإذا كانت الفكرة غير الشخصية:  -
 ستطيع تغيير االتجاه في الوقت المناسب حتى يحقق ما يصبوا إليو.يمربحة 

تنوع، وربما االضطرابات العائمية، وحاالت الطبلق غالبا ما تكون طفولة المبدعين قد اتسمت بال الطفولة: -
 واألوضاع االقتصادية غير مستقرة.

: اإلنسان المبدع ليس منطويا عمى نفسو بل يميل إلى التفاعل، وتبادل اآلراء مع العادات االجتماعية -
 اآلخرين.

ويتأثر ىذا النوع من  وىو اإلبداع الذي يتم تحقيقو من قبل الجماعة، عمى مستوى الجماعة: اإلبداع. 1
 (6)     ، (5)اإلبداع بالعوامل التالية:

                                                           
الممتقى الدولي لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ، " تنمية اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمات  "،: فييمة بديسي وآخرون(1)

 .9، ص: 2011ماي ، الجزائر، 19. 18، "ثةبجامعة البميدة بعنوان "اإلبداع والتعبير التنظيمي في المنظمات الحدي
(2) : Robert. P,   " Strategique pour la création d’entreprise, "  12éme édition, Dunod , 2007, p :2    

 18، ص ص: 2009، إثراء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط" اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلدارية" ، : مؤيد عبد الحسين الفضل(3)
19. 
 .358، ص: مرجع سابق، " السموك التنظيمي: سموك االفراد و الجماعات في منظمات االعمال: حسين حريم، " (4)
 2006المعرفة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار كنوز" إدارة اإلبداع واالبتكار: سميم بطرس جمدة، وزيد منير عبوي، " (5)

 .49 -48ص ص:      
 .359، ص: مرجع سابق، " السموك التنظيمي: سموك االفراد و الجماعات في منظمات االعمال: حسين حريم، " (6)
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شاطر أفرادىا مجموعة قيم، وأفكار مشتركة ت: حيث تزداد احتماالت اإلبداع لدى الجماعة حينما يالرؤية -
 تتعمق بأىداف الجماعة.

ن أفكارىم) بدون إتيام ذين يشجعان األفراد عمى التعبير بحرية عم: إن البيئة والمناخ الالمشاركة األمنة -
 مضاد(، تعززان اإلبداع الناجح.

 مموظفينفااللتزام بالتميز والتفوق في األداء يشجع عمى إيجاد مناخ يسمح ل االلتزام بالتميز في األداء: -
 يا بشكل مستمر.ثبتقييم إجراءات العمل والعمل عمى تحدي

المساندة والدعم لعممية التعبير، ويمكن أن يأتي  : فحتى يتحقق اإلبداع، يجب توفيردعم ومؤازرة اإلبداع -
 الجماعة. في زمبلءالىذا الدعم من 

 مختمفة. أفراد دوى الشخصيات وتخصصات: يزداد إبداع الجماعة بوجود تنوع الجماعة -
 : الجماعة المتماسكة أكثر استعدادا وحماسا ونشاطا لمعمل من الجماعة األقل تماسكا.تماسك الجماعة -
 الجماعة حديثة التكوين تميل إلى اإلبداع أكثر من الجماعة القديمة.الجماعة:  عمر -
 : يزداد اإلبداع مع ازدياد أعضاء الجماعة.حجم الجماعة -
في  الموظفين: ىو عبارة عن مجموعة الجيود الفردية والجماعة لجميع اإلبداع عمى مستوى المنظمة .3

أن نطمق صفة المنظمات المبدعة عمى المنظمات التي يكون فييا  وبالتالي يمكن المنظمة في مجال التطوير
 .(1) ع كأفراد وجماعات من األشخاص المميزين في عممية اإلبدا موظفوىا

 (2) يمي: منيا ماوعمى العموم ىناك مجموعة من الخصائص التي تميز المنظمات المبدعة عن غيرىا      
 تجربة المستمرة.والميل نحو الفعل واإلنجاز وال االتجاه -
 الصمة الوثيقة والقرب من المستيمكين لكي تتمكن المنظمة من تفيم حاجياتيم واالستجابة لمقترحاتيم بشأن -
 تطوير السمع والخدمات.  
 درجة عالية من االستقبللية وتعزيز روح الريادة واإلبداع. الموظفينمنح  -
 .ات التنظيميةبساطة الييكل التنظيمي من حيث المستويات والوحد -
الجمع بين الحزم والمين في آن واحد، فيناك رقابة متشددة لحماية قيم وأىداف المنظمة، وفي نفس الوقت  -

 ىناك استقبللية وتفويض السمطة في األمور األخرى لتشجيع روح المخاطرة.

                                                           
 .301 ،  ص:2010"، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  السموك التنظيمي: زاىد محمد ديري، " (1)
،  كمية العموم االقتصادية وعموم  "، رسالة ماجستير غير منشورة،"  دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية : سمية بروبي(2)

 .82 -81،  ص ص: 2011الجزائر،  ف،سطيالتسيير، جامعة فرحات عباس، 
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نظريات عرفت  بعد اإلدارة بطرح أفكار أصبحت فيما باحثيقام عدد من الكتاب و نظريات اإلبداع:  5. 1. 1
اإلبداع، كما استعرضت أيضا مبلمح  موضوع بأسمائيم، إذ قدمت ىذه النظريات معالجات مختمفة حول
 (1)المنظمات المبدعة والعوامل المؤثرة وىذه النظريات ىي: 

المشكبلت  ةفسرت ىذه النظرية اإلبداع من خبلل معالج(: March and Simon, 1958) نظرية .2
تقوم بو وما يفترض أن تقوم بو فتحاول  إذ تواجو بعض المنظمات فجوة بين ما ،لمنظماتالتي تعترض ا

خمق بدائل من خبلل عممية البحث، إذ تمر عممية اإلبداع بعدة مراحل ىي فجوة أداء، عدم الرخاء، وبحث 
 أخري(و تغيرات التغير في الطمب أ)ووعي، وبدائل، ثم إبداع حيث عزيا الفجوة األدائية إلى عوامل خارجية 

 .(تعين موظفين جدد أو وجود معايير أداء عاليةأو عوامل الداخمية )
من أكد أن اليياكل التنظيمية المختمفة تكون فاعمة  (: أولBurns and Stalker  , 1961) نظرية .1

ق مة ىي التي تسيم في تطبيءكثر مبلاألإليو من أن اليياكل  بلفي حاالت مختمفة، فمن خبلل ما توص
اإلبداع في المنظمات من خبلل النمط األلى الذي يبلئم بيئة العمل المستقرة والنمط العضوي الذي يبلئم 

اتخاذ القرارات، فيو يسيل في  الموظفينمشاركة  مىالبيئات سريعة التغير، كما أن النمط العضوي يقوم ع
إال   March and Simon)ة لنظرية )عممية جمع البيانات والمعمومات ومعالجتيا. وتعد ىذه النظرية مماثم

 لتنظيميةا تطرقا إلى عوامل التغيير التقني، واليياكل امأنيما لم يشيرا إلى مراحل عممية اإلبداع رغم أني
 والسوق واالستيبلك.

رات يوقد بين عممية اإلبداع من خبلل ثبلثة مراحل ىدفت إلى إدخال تغي (:,Wilson 1966نظرية ) .3
ير، واقتراح التغيير، وتبني التغيير وتطبيقو، ويكون بإدراك الحاجة أو الوعي يإدراك التغ في المنظمة وىي:

ة اإلبداع في ىذه المراحل الثبلثة المتباينة يير المطموب ثم توليد المقترحات وتطبيقيا، كما افترضت نسبيبالتغ
الميمات المختمفة كمما ازدادت  كمما زاد عددف، (بسبب عدة عوامل منيا التعقيد في الميام )البيروقراطية

الميمات غير الروتينية مما يسيل إدراك اإلبداع بصورة جماعية وعدم ظيور صراعات. كما أن الحوافز ليا 
 المنظمة. الموظفين توليد االقتراحات وتزيد من مساىمة أغمبفي تأثير إيجابي 

 March et Simon Burns and)(: إستفادا مما قدمو كل منHarvey of Mill, 1970) نظرية .4
Stalker ) عمى فيم اإلبداع من خبلل مدى استخدام األنظمة لمحمول الروتينية اإلبداعية  ماأنصب تركيزىو

أنواع المشكبلت التي تواجييا المنظمات، وأنواع الحمول التي يمكن  الما يعرف ) بالحالة والحمول( فقد وصف

                                                           
 .  193 -191 :ص ، صمرجع سابق ،الصرايرة أكثم عبد المجيد :(1) 
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أو  ) كيفية استجابة المنظمة(لمجابيتيا من فعل أن تطبقيا من خبلل إدراك المشكمة عن طريق ما تحتاجو
محتممة قد تتخذىا المنظمة أو إختيار الحل )إنتقاء البديل الفعال األبمورتيا أو البحث بيدف تقدير أي 

معمومات ذات تغدية عكسية حول الحل األنسب. إذ تسعي المنظمة  استبلممثل( أو إعادة التعريف بمعني األ
تسعى  بينما ) الخبرات السابقة(  م التصدي ليما سابقاتإلى وضع حمول روتينية لمعالجة حاالت أو مشكبلت 

بتبني  ستثنائيةاالروتينية أو الستحضار حمول إبداعية لم يتم إستخداميا من قبل لمعالجة المشكبلت غير 
العوامل التي تؤثر في الحمول اإلبداعية والروتينية مثل  الاليياكل التنظيمية الميكانيكية والعضوية. كما تناو 

درجة التغير التكنولوجي ودرجة الرسمية في االتصاالت. فكمما و درجة المنافسة، و حجم المنظمة، وعمرىا 
 .مر أسموبا أكثر إبداعا لمواجيتياتطمب األطات زادت مثل ىذه الضغو 

 (: تعد من أكثر النظريات شمولية، إذ أنيا تناولت المراحل Hage and Aiken, 1970نظرية ) -5
فضبل عن العوامل المؤثرة فيو، وفسرت اإلبداع عمى أنو تغيير حاصل في برامج  المختمفة لعممية اإلبداع

 مراحل اإلبداع كاألتي:تمثل في إضافة خدمات جديدة وحددت يالمنظمة 
 (.March and Simon: أي تقييم النظام ومدي تحقيقو ألىدافو وىذا ما جاء بو ) مرحمة التقييم -
 أي الحصول عمى الميارات الوظيفية المطموبة والدعم المالي. مرحمة اإلعداد : -
 البدء بإتمام اإلبداع واحتمالية ظيور المقاومة . مرحمة التطبيق: -
 وتتمثل في سموكيات ومعتقدات تنظيمية.  الروتينية:مرحمة  -

أما العوامل المؤثرة في اإلبداع فمختمفة وبالغة التعقيد وىي ) زيادة التخصصات المينية، وتنوعيا      
التقييم  في . وأخيرا لخص مراحل عممية اإلبداعل(إلنتاج، والكفاءة والرضا عن العموالمركزية والرسمية ، وا

 .والتطبيق، والروتين واإلعداد ، 
تنظر ىذه النظرية لئلبداع كعممية تتكون من مرحمتين (: Zaltman and Other, 1973) نظرية -6

اإلبداع عمى  اىما: مرحمة البدأ ومرحمة التطبيق وليما مراحل جزئية ويعتبر عمى أنو فكرة أو ممارسة. ووصف
مركزية، والتعقيد، والرسمية ( واعتمدوا عمى نظرية اإلبداع دالة )الأن  أنو عممية جماعية وليست فردية. و

(Hage and Aiken إال أنيم توسع )ىي العبلقات و متغيرات أخري  افي شرح المشكمة التنظيمية وأضاف ا
 الشخصية، وأسموب التعامل مع الصراع . وحددوا المراحل التفصيمية لئلبداع وىي :

ثانوية حول المرحمة والثانوية لوعي المعرفة المرحمة السام وىي : : وتنقسم بدورىا إلى ثبلثة أقمرحمة البدا - 
 ثانوية لمقرار.المرحمة ال ثممراحل اإلبداع  

 متواصل .التطبيق التجريبي و التطبيق الىما:  قسمين: وتشمل مرحمة التطبيق -
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 اإلبداع اإلداري: 1.3
 جديدة إبداعية أساليباستخدام  يامب حم، حيث يتطالعديد من المشكبلت المنظمات المعاصرة تواجو      

ونبذ الطرق واإلجراءات القديمة، وال يتم ذلك إال بإيجاد أشخاص مبدعين وتوفير الوسائل المناسبة التي 
 تساعد عمى إيجاد طرق جديدة وحمول إدارية سريعة.

 :مفيوم اإلبداع اإلداري 2.3.1
شيوعًا في الوقت الراىن في أدبيات اإلدارة، كذلك إن مصطمح اإلبداع يعد من بين أكثر المصطمحات      

ن عمى تعريف محدد لمصطمح اإلبداع اإلداري، حيث أدى و والباحث الكتاباألمر في ىذا المجال لم يتفق 
 حول مفيوم اإلبداع بصفة عامة إلى تعدد التعاريف التي استخدمت لتحديد المقصود الباحثينعدم اتفاق 

 يمي نذكر بعض التعاريف التي تناولت ىذا المصطمح:باإلبداع اإلداري وفي ما 
( اإلبداع اإلداري بأنو: " عبارة عن المبادرة التي يبدييا الموظف أو المدير السكارنة ) حيث يعرف       

بقدرتو عمى الخروج عن التسمسل العادي أو التقميدي في التفكير، ويتم ىذا التغيير النوعي من خبلل العممية 
عندما و عندىا الموظف حساسا لممشكبلت  والنواقص والمتغيرات في المعرفة والعناصر المفقودة، التي يصبح 

 (1) .يتوجو التفكير اإلبداعي نحو متطمبات العممية اإلدارية وخصوصا في مجال األعمال "
لخبرة واإللمام فكرة تتسم بالحداثة والتجديد تنشأ نتيجة ا ( اإلبداع اإلداري بأنو :"إبراىيم سيفعرف)       

مما يتطمب  لواقع المنظمة والمستند إلى المعمومات الشاممة ألجزاء التنظيم المختمفة وتحميميا اإلداري المدرك
 (2).توافر قدرات إبداعية لموصول إلى ما ىو جديد ومفيد "

دميا الفرد بما اإلبداع اإلداري "  بأنو عبارة عن مجموعة من العمميات التي يستخ ) العنزي(كما عرف      
ىو متوافر لديو من قدرات وبما يحيط بو من مؤثرات لمتوصل إلى فكرة أو أسموب يحقق النفع لممنظمة التي 

 (3).يعمل بيا "
اإلبداع اإلداري " ىو استخدام الموظف لمياراتو الشخصية في إستنباط أساليب بأن )أبو جامع( فيما يري 

عتماد عمى التحميل اليادف والجيد اإلبداعي المنظم الذي يتصل باال ما إدارية جديدة، لمعالجة مشكمة
 (4).باإلدراك الحسي القائم عمى التحميل المنطقي  واالختبار والتجريب والتقويم "

                                                           
 .19-18: ص ،  صمرجع سابق، " داع اإلداريباإل" ببلل خمف السكارنة، : (1)
 .15ن ، األردن، ص:"، جامعة فيبلدلفيا، عماأثر تطبيق معايير اعتماد المستشفيات عمى اإلبداع : ناصر إبراىيم سيف،" (2)
  h22:00    2014/04/22voir le                 content-iefpedia.com/arab/wp // httpدراسة منشورة         

 .33، ص: مرجع سابق: بسام بن مناور العنزي، (3)
 .19، ص: مرجع سابق : إبراىيم أحمد عواد أبو جامع،(4)
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عادة       في ضوء ما سبق يمكن القول بأن اإلبداع اإلداري: " ىو العممية التي يتم من خبلليا تحويل وا 
أكثر إيجابية  الموظفين، والمعارف المكتسبة من أجل جعل سموك المنظمة و تنظيم طرق وأساليب التسيير

جراء تحويبلت في توزيع النشاطات بين  وفعالية،  وفي  الموظفينوييتم بتطوير نظم إدارية حديثة وا 
.تركيب الوظائف داخل المنظمة  

 عناصر اإلبداع اإلداري: 1. 3. 1
يا ال يمكن التحدث عن وجود إبداع فعال وقد أجمع عناصر أساسية وبدون مكونات أو لئلبداعإن  

 الباحثون إلى حد كبير في العديد من الدراسات عمى العناصر اإلبداعية األساسية التالية: 
جديدة عمل  تقوم عمى إنتاج أفكار أو طريقة  حيث : تعد عنصرا أساسيا في التفكير اإلبداعي،األصالة .2

ي أن ـتعنوالقدرة عمى النفاد إلى ما رواء المباشر والمألوف من األفكار و أي ىي التميز في التفكير والندرة

 (1).الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطين به لهذا تكون أفكاره جديدة
وىي القدرة عمى توليد جممة من األفكار والتطبيقات والبدائل أو السيناريوىات لحمول مقترحة  الطالقة: .1

 (2)يم عميق وليست مجرد تذكر وال سرد.لمشكمة ما تنطوي عمى ف
 (4) ،(3) ولمطبلقة ثبلثة عوامل تجعل الشخص المتميز بيا صاحب قدرات إبداعية فذة وىي:    
عبلقة بنسبة توليد كمية من األفكار والفكرة المولدة قد تكون بسيطة ككممة مفردة  لياو  الطالقة الفكرية: -

جممة تعطى أفكار موحدة، اعتمادا عمى شروط معينة في  معقدة كعنوان قصة، أوو أو قد تكون مركبة 
أي أن الشخص المبدع يقوم إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في وحدة  ،زمن محدد

 زمنية معينة.

الكممات أو من وتعني قدرة الشخص عمى توليد أكبر عدد ممكن  الطالقة المفظية وطالقة الكممات: -
ن ــير مـبـكـراء الـثــي والــظـفـممـاو ي ـرفـعـراء المـثـى الـدل عمــا يـمــة، وبـنـيــعـددات مــحـي وفق مـنمعاـفاظ أو الـاألل

رض ـدم الغـي تخـالتو ي ـعانـة ذات مـعرفيـالكممات والمعاني التي تمكن الشخص من التعاطي بثقة لفظية وم
رح ـل وطـميـتحـمى الـدرة عـقـل الـعقـنح الـمـات تـمـكمـالة ـبلقـأو اليدف المنشود من ذلك، والطبلقة المفظية وط

                                                           
 .52، ص: 2007 األردن، ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عمان،3، ط" بداعيفكير اإلتنمية قدرات الت: محمد حمد الطيطي، " (1)
: دراسة ميدانية حول صفقات ومحاضرات اإلبداع بالمنطقة           اإلبداع في قطاع الحكومي الجزائري": ىواري معراج، وخميل عبد الرزاق،" (2)

 .68، ص: 2006(، جامعة األغواط، الجزائر، 6، العدد)لتسيير، مجمة العموم االقتصادية وعموم االصناعية بغرداية
 .76، ص مرجع سابق، : صالح بن محمد بن عمي الكميبي(3)
 .53، ص: ، مرجع سابق: محمد حمد الطيطي(4)
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البدائل والتصورات المتعددة والمتنوعة والتي يمكن تركيب بعضيا، أو تحميل بعضيا ليصل الشخص في 
 المشكمة موضوع التفكير. حل النياية لمكممات والمعاني والمفاىيم اإلبداعية التي تخدم

خص عمى الرسم أو التصور الذىني ألشكال في رسوم سريعة بعدد من : وىي مقدرة الشطالقة األشكال -
ي ـــداع فــواضح أن اإلبــن الـمــورا، فــو فـم إدراكتمثير ـنية العقمية لـابة الذىـاألمثمة والتفصيبلت عند االستج

المبدعين أغمب األحيان يحدث بصورة تمقائية، فمن طرق دراسة خطوات عممية اإلبداع النظر إلى األفراد 
ل ـصا، ويفـالبـمبا وقـل العممية اإلبداعية قـكونوا داخـمعنى أن يـدفق إبداعي بـالة تـي حـون فـونـا يكـندمـع
ال ـكــة األشـبلقـود طـدون وجـؤكـيـف ،بـانـن جـر مـثـي أكـة فـبلقـطـوم الـيـفـي مــف ةـيـربـعض عمماء النفس والتـب

طبلقة األشكال السمعية في الموسيقى، وطبلقة الرموز المغوية في التأليف ي الفنون الشكمية، و ـالبصرية ف
األدبي كالشعر، والسجع والطبلقة العامة المتعمقة بالمين والحرف والبيع واإلعبلن والدعاية 

 والتدريس...إلخ.
مد تفكيرىم إن المرونة ىي القدرة عمى تغيير التفكير الذي يميز األشخاص العاديين الذين يج المرونة: .3

 .(1) في اتجاه معين، وتنقسم المرونة إلى قسمين ىما:
وىي المرونة التي تظير عند الفرد دون حاجة ضرورية يتطمبيا الموقف، فيعطى  المرونة التمقائية: -

نما تنتمي إلى عدد متنوع.  الشخص عددا من االستجابات ال تنتمي إلى فئة واحدة وا 
ل ـى حـبلليا إلـن خـر مـنظـتي يـية الـذىنـة الـير الوجيـى تغيـرد عمـدرة الفـقيا ـصد بـقـوي: المرونة التكيفية -

مشكمة محددة، أي عكس التصمب العقمي أو ما يسمى بالجمود الدىني، وتسمى تكيفية ألن الفرد يحتاج 
  لتعديل مقصود في السموك والتفكير ليتفق مع الحل السميم.

اإلبداع، في توظيف القدرات  قدرة بكونيا عنصرا ميما من عناصرتتجسد ىذه ال الحساسية لممشكالت: .4
كون ـن أن تـمكـي يـبلت التـمشكـايا والـصر القضـارات وحـيـبرات ومـعارف وخـن مـمكو مـا يمـفرد، ومـية لمـالعقم

 (2)معالجة بغرض الوصول إلى حمول مبدعة.
ة الفرد التركيز لفترة من الزمن في مشكمة معينة دون عني إمكانييو باالتجاه أو تركيز االنتبـاه:  حتفاظاال .5

أن تحول المشتتات بينو وبينيا، والمشكمة كيدف تظير بدرجات متفاوتة فيما يتعمق بمضمونيا ولكن يظل 
عني عدم التنازل عن اليدف واإلصرار عمى تتبعو والسير في اتجاىو  ومحاولة يالتوجو حياليا قائما. كما 

                                                           
، الكويت ، جامعة الشرق األوسطرسالة ماجستير غير منشورة: محمد سعد فيد المشوط، " أثر بيئة العمل عمى اإلبداع اإلداري "، (1)

 .28-27، ص ص: 2011
 .69، ص: مرجع سابقخميل عبد الرزاق، و : ىواري معراج، (2)
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شرة أو غير مباشرة، غير أن قدرة المبدع عمى مواصمة االتجاه ال تكون بشكل متصمب تحقيقو بطريقة مبا
فالمبدع أثناء مواصمتو لتحقيق اتجاىاتو يعدل من أفكاره لكي يحقق أىدافو اإلبداعية بأفضل صورة ممكنة 

تشاف السبل نفس الوقت محتفظا لنفسو بالمرونة المناسبة التي تتيح لو اكفي ، ويظل عنيالكن ال يتنازل 
 (1) اليادفة ومعاينتيا.

عمل تحت ـنات والـيـخمـديم تـقـد وتـنقـل والـفشـسو لمـفـريض نـعـي تـرد فـفـة الـجاعـدى شـم وـىو : قبول المخاطرة .6
 ار الخاصة.ـكـظروف غامضة والدفاع عن االف

الحمول ليا، في الوقت نفسو  كما تعنى أخذ زمام المبادرة في تبني االفكار واألساليب الجديدة والبحث عن
لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بيا، ولديو االستعداد لمواجية  مستعداالذي يكون فيو الفرد 

 (2) المشكبلت المترتبة عن ذلك.
عن بعضيا  القدرة عمى تفتيت المركبات إلى عناصرىا األولية، وعزل ىذه العناصر وىو :والربط التحميل .7
غامض   امؤلفا من أجزاء بعضيو عض، وتفسير ذلك أن أي موضوع ال يسمى مشكمة إال اذا كان معقدا الب

وأول ما ينبغي عممو ىو تحميل المادة المجمعة ومن ثم تنحل المشكمة إلى مجموعة قضايا تساعد في إدراك 
 ذلك العنصر المعقد. 

جديدة أو ىي القدرة عمى  اتوترابط اتيميا في بناء: فيو القدرة عمى تكوين عناصر الخبرة وتشكالربـــــط أما
 (3)إدراك العبلقات بين األثر والسبب وتفسيرىا ثم استنتاج  أو توليف عبلقات جديدة.

 أساليب اإلبداع اإلداري: 3.3.1
التي يمكن لممنظمة اختيار أحدىا بما يتبلءم مع طبيعة المشكمة المراد حميا  األساليبىناك العديد من     
 من ىذه األساليب:و 
وذلك باستخدام مجموعة من  ،ىو عبارة عن عممية متطورة إلنتاج وتوليد أفكار جديدةو  العصف الذىني: .2

الطرق المعتادة باألفكار الجديدة التي لم يتم الحصول عمييا طرح  القواعد والمبادئ المعينة التي تحفز وتشجع
 (4) ية وىي:ويعتمد نجاح ىذا األسموب عمى أربعة شروط رئيس

 : إذ يتم إرجاء التقييم أو النقد ألية فكرة إلى ما بعد جمسة توليد األفكار.تأجيل تقييم األفكار -

                                                           
 .70 ، ص:مرجع سابق ، ىواري معراج، خميل عبد الرزاق: (1)
 " وزارات قطاع غزة ىاإلبداع اإلداري و عبلقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام: دراسة تطبيقية عم" ، : توفيق عطية توفيق العجمة(2)

 .30، ص:2009، جامعة االسبلمية بغزة، فمسطين، رةرسالة ماجستير غير منشو 
 .31ص:  مرجع سابق،، : توفيق عطية توفيق العجمة(3)
 .273، ص: مرجع سابق، " اإلبداع اإلداري: ببلل خمف السكارنة، " (4)
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: فالفرد يجب أن يفكر بحرية وأن يندفع بخيالو وأحبلمو ويترك لعقمو الباطن عدم وضع قيود عمى التفكير -
 .حرية التعبير، فوضع القيود تقمل من االنطبلق في التفكير

 : فكمما زاد عدد األفكار كمما كان أفضل لتوفير أفكار أصيمة.تياىي الميمة وليست نوعي كمية األفكار -
: فمن الممكن لمفرد استعمال أفكار اآلخرين كأساس الكتشاف أفكار البناء عمى أفكار اآلخرين وتطويرىا -

 جديدة مبنية عمييا.
مطموبة دراستيا في االجتماع ويجب أن تكون المشكمة وطبقا ليذا األسموب يختار المدير المشكمة ال 

اآلخرين ومن جانب آخر يجب عمى المدير أن يقود الجماعة بقوة  الموظفينراىنة وذات أىمية لتبرير اشتراك 
 (1). وحماس وقدرة، وأن يظير اىتمامو باالشتراك في تقديم األفكار والتمتع بأفكار اآلخرين

اإلبداع من قبل عالم النفس االجتماعي كيرت  أساليبمن  ىذا االسموبتم اقتراح  تحميل العوامل المؤثرة: .1
تحديد العوامل التي تسيم أو تعيق  عمى ، أما بالنسبة لمدلول اسميا فيعود إلى قدرتيا(Kurt Levin)ليفين 

 :حل المشكمة حيث أنيا من الممكن أن تستثير التفكير اإلبداعي لمشخص من خبلل ثبلث محاور وىي
 تحديد اليدف الذي تعمل من أجل تحقيقو. -
 تحديد جوانب القوة في ىذا اليدف والذي يمكن زيادتيا أو تدعيميا. -
 يمكن تقميصيا أو إلغاؤىا. تيتحديد جوانب الضعف في ىذا اليدف وال -

كار اإلبداعية ىي تحميل العوامل المؤثرة فيما يتعمق باإلبداع أو توليد األف ألسموب إن الوظيفة األساسية     
أنيا تقدم ثبلث قوى مختمفة تؤثر عمى التفكير بالنسبة لوضع الحمول أو الخيارات المناسبة،  ونظرا ألن ىذا 

ل ـضـفـمـع الـوضــقبول )األزمة( والـير المـوضع غـما الـين ىـين وضعـد والجدب بـن الشـاألسموب يمثل نوعا م
ب أن ـرغـجاه الذي تـن في االتـوضع الراىـمثل الـذي يـخط الوسط ال)المثالي( مما يوفر ثبلثة طرق لتحريك 

 (2) تكون عميو المنظمة في المستقبل وىذه الطرق ىي :
 تقوية أو تعزيز العوامل اإليجابية المؤثرة في الوضع الراىن. -
 إضعاف أو الحد من العوامل السمبية المؤثرة في الوضع الراىن. -
 ية أخرى مؤثرة ترى أنيا من الممكن أن تقود نحو األفضل.إضافة أية عوامل إيجاب -

                                                           
 .31-30، ص ص: 2004، مركز الخبرات المينية لئلدارة ، مصر، 3"، ط المناىج التدريسية المتكاممة: عبد الرحمن توفيق،" (1)
 .34-33، ص ص: ، مرجع سابق: رفعت عبد الحميم الفاعوري(2)
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يمكن القول أنيا تعد من الوسائل المحفزة عمى  ىذا األسموبمن االستعراض السابق لطريقة تقييم      
إذ أنيا تمكن المتدرب )أو الشخص أيا كان( من المقارنة بين النقاط اإليجابية والسمبية في الموقف  ،اإلبداع

 ذلك عمى توليد األفكار اإلبداعية المبلئمة وبالتالي الوصول إلى الحمول المناسبة. حيث يساعد
في إنتاج مجموعة كبيرة من التوافق  الموظفينيستيدف ىذا األسموب تنمية ميارات  التحميل المرفولوجي: .3

األسموب عمى تحميل والتبادل الممكنة لمعناصر التي تدخل في الشيء محل الدراسة أو االىتمام ، ويقوم ىذا 
أي مشكمة إلى أبعادىا اليامة، ثم يتم تحميل كل بعد من ىذه األبعاد إلى متغيرات الجزئية، بحيث يمكن بعد 
ذلك إنتاج مجموعة من التكوينات الفكرية، من خبلل دمج ىذه العناصر الجزئية بعضيا ببعض بطريقة 

مية، بل قد تكون مستحيمة التحقيق، ولذلك  تكون جديدة، ومن ثم التوصل إلى حمول كثيرة قد تكون غير عم
أخر خطوة في ىذا األسموب ىي تقييم الحمول واختيار الحل القابل لمتنفيذ، والذي يعتبر في الوقت نفسو أكثر 

  (1).  الحمول أصالة
ن مكان واحد، وىو عبارة ع الموظفون فيوقد أوجده )دالكى( وفيو ال يتطمب أن يكون  أسموب الدلفي: .4

سمسمة من األسئمة ترسل إلى عدد من الخبراء ليبدوا أرائيم في مشكمة ما )كل عمى حدى( ثم تعاد اإلجابات 
لتصنف وترتب حسب توافق اآلراء واألفكار وتعاد مرة أخرى إلى المشاركين وتكرر الخطوات السابقة حتى 

 (2) يتفق الجميع عمى الحمول المطروحة.
( فرد عمى األكثر من أفضل المختصين في الميدان الذي سوف يعالج 15عمى ) ا األسموبقوم ىذي     

، ويقصد بالمصطمحات ةعرض عمى المشاركين المصطمحات الخاصة بالموضوع أو المشكميىم منشط دو يق
 (3) النقاط األساسية المرتبطة بالموضوع، تطبيقيا يقوم عمى ثبلث مراحل:

دقيقة يقوم المشاركون بتسجيميا  20و  15في مدة تتراوح بين إنتاج المصطمحات  يتم في المرحمة األولى -
ن ال يتحدثون ي، مع العمم أن المشاركةكل واحد من زاويتو )انفراديا( والتي يرونيا مرتبطة بالظاىرة أو المشكم

 فيما بينيم.

                                                           
 .13، ص: 2003"، دار ىومة لمنشر، الجزائر،  اتخاذ القرارات في اإلدارة: جمال الدين لعويسات، " (1)
مداخمة ضمن الممتقى الدولي  ة "" أثر اإلبداع عمى تحسين مستوي أداء الموارد البشرية في البنوك التجارية األردني، : طبلل نصير(2)

 .12، ص:2011ماي، جامعة البميدة، الجزائر، 19 -18،  حول اإلبداع والتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة
الممتقى الدولي حول  ، " دور الفكر اإلبداعي في بناء وتحسين أداء المنظمات المعاصرة، " عثمان مداحيو : عبد الرحمان بن عنتر، (3)

 .16 -15ص ص: ، 2011بميدة، الجزائر،ال، ماي ، جامعة سعد دحمب، 19. 18، لحديثةا والتغيير التنظيمي في المنظمات اإلبداع
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 يتم تسجيميا فيو تبسيط وعرض المصطمحات بشرحيا من طرف كل مشارك،  يتم في المرحمة الثانية -
غاية تقديم  جدول أو لوح ليبلحظيا المشاركون اآلخرون أو بواسطة تقنيات الفيديو من طرف منشط آخر

 عروض المشاركين كميا.
ضبط أحسن ب كل عمى انفراد المشاركون ، حيث يقوممصطمحاتالترجيح يتم فييا  في المرحمة الثالثة -

( لكل أول مصطمح 10ذلك، تمنح نقطة ) خمسة مصطمحات مرتبة تنازليا وكتابيا عمى ورقة تقدم ألجل
( لمرابع ،ونقطة لمخامس في 03( لمثالث، وعبلمة )05( لمخيار الثاني، وعبلمة )07اختاره مشارك وعبلمة )

كل مصطمح، ويظير مصطمح أو ب( دقائق ليسترجع بعدىا المنشط األوراق ويجمع النقاط الخاصة 10)
والمصطمحات األخرى غالبا يتم  ،مناقشة بأولوية ليماال نا عمميةىتبدأ  ،مصطمحين في غاية األىمية

 . تجاىميا، فيي طريقة سيمة التطبيق إلنتاج أفكار إبداعية
يمثل طريقة جماعية إليجاد أكبر عدد ممكن من األفكار الجديدة،  الدىنيعصف الإذا كان كتابة األفكار: . 5

أفكاره بإعطاء الوقت المبلئم من أجل  الفرد يدونفإن كتابة األفكار تمثل طريقة فردية من أجل أن يكتب و 
في الموضوع المعني أو المعالجة  ذىنووتسجيل أكبر عدد من األفكار الخبلقة، التي ترد إلى  ،بنفسو هاختبلء
 تواجيو. التي مشكمة
 لحل في الوقت الحاضر يوجد الكثير من برامج الحاسوب التي تساعد عمى التوصل إلى أفكار جديدة    

مشكبلت المطروحة، حيث أن البرمجية تحتوي عمى ثبلثة أالف سؤال مصمم لمساعدة المستفيد عمى أن لا
كتطوير استراتيجية التسويق، ابتكار وتطوير منتج أو خدمة جديدة مع التأكيد  العمليفكر بالحمول لمشكبلت 

  اإلبداعيد في تسريع عممية ن العقل المبدع الخبلق، إال أن ىذه األدوات المساعدة تفععمى أنو ال غنى 
د وفي الكثير من األحيان تأتي وتذىب بسرعة لذا ينصح بوضع ورقة وقمم في مواضع كثيرة يتواجد فييا الفر 

  (1).  حمول خبلقة لممشاكل المطروحة فيالذي ينشغل بالتفكير 
اثمة يعممون في اختصاصات متشابية أو متم الموظفينن مجموعة من مىي عبارة و  حمقات الجودة: .6

يجاد الحمول المناسبة  طوعية، ويمتقون بمحض إرادتيم ورغبتيم ساعة أسبوعيا لمناقشة المشكبلت النوعية وا 
 .(2)ليا ويتخذون اإلجراءات التصحيحية لمقابمة االنحرافات الحاصمة بين المحقق فعبل والمخطط

                                                           
 2003االردن،  ، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان،1ط ،" المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثة إدارة االبتكار" عبود نجم، مجن: (1)

  .90-89ص ص:
  2002، عمان، األردن، 1، دار المسيرة لمنشر والطباعة، ، ط" إدارة الجودة وخدمة العمالءد الفريجات،" خضير كاظم حمو  (2)

 .180ص: 
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أسموب حمقات الجودة ألداء أنشطتيا  ويمكن توضيح األىمية والفوائد التي تكتسبيا المنظمة جراء تبني 
 (1) ي:مما يفيالمختمفة 

 اتخاذ القرار.في المشاركة ب الموظفين التزامزيادة  -
 القدرة عمى حل المشاكل. -
 لممنظمة.  الموظفينزيادة والء  -
براز صفة القيادة فييم. -  تنمية وتطوير أداء المشرفين في جميع مستويات المنظمة وا 
 في المنظمة. الموظفينوبناء الثقة بين جميع  الموظفة ومعنوية زيادة دافعي -
 تساىم حمقات الجودة في االستفادة القصوى من الموارد البشرية في المنظمة. -
 خدمة أفضل لمزبون. -

 مراحل اإلبداع اإلداري:4.3.2 
عن الموضوعية بمراحل عدة حتى تكتمل وتظير بصورة كاممة معبرة اإلداري  تمر عممية اإلبداع     

األحكام التي يقدميا الشخص المبدع في موضوعية الىذه العممية النضوج العقمي و  طمبوالنضوج الذىني، وتت
وحتى يكون اإلبداع قائما عمى الحقيقة، فإنو ال بد وأن تتم ترجمتو إلى واقع عممي يمكن لآلخرين االستفادة 

حقيقتو وواقعيتو وصحتو، وعمى الرغم من صعوبة الكتابة منو بقدر المستطاع خاصة إذا استند إلى أدلة تثبت 
  اإلداري في ىذا الموضوع إال أن الباحثين والدارسين توصموا إلى وضع عدة مراحل تمر بيا عممية اإلبداع

 وىي:
 أي عممية اإلعداد المسبق لئلبداع من حيث العمل عمى التنشيط والتحفيز بيدف  المرحمة التحضيرية: .2

، وىنا ال بد اإلداري العبلقة بعممية اإلبداع ذات أفكارىم وحفزىم عمى تجميع وتطوير الموظفينعداد استزيادة 
دارة النقاش وتوفير المصادر التي ليا عبلقة والتي قد يحتاج ليا  من البدء بجمع المعمومات والبيانات وا 

فراز نمط جديد من التفكير اإلبداعي. الموظف  (2)لمعمل عمى ممارسة وا 
 وىذه المرحمة ال يتم فييا تقدم ممموس نحو اليدف ويشعر المفكر خبلليا مرحمة االحتضان ) الكمون(:. 2

 باإلحباط والكسل، ويصرف نظره عن المشكمة الرئيسية إلى أشياء أخرى، ومع ذلك فإن المشكمة الرئيسية

                                                           
 .الكمية التقنية اإلدارية، بغداد، العراق حمقات الجودة "،: عالية عصام عباس،  " (1)

Htt://alirtikaa.mummygllery.com/t3-lopic=3.sitx              voir le26/02/2014    22:30h     
 1999، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، األردن، 1، ط" التطوير التنظيمي، أساسيات ومفاىيم حديثة: موسي الموزي، " (2)

 .293ص: 
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 (1)و في األحبلم.تبقى في خيال الشخص وفي ذاكرتو وقد يأتيو الحل من حيث ال يدري أو قد يأتي
معبلقة بين األجزاء المختمفة لممشكمة الموظف لتتضمن ىذه المرحمة إدراك  مرحمة اإلشراف )اإلليام(: .3

التي تتولد فييا الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورىا لحل المشكمة، كما تتجسد و وانبثاق شرارة اإلبداع أي المحظة 
وما يقوم بو  موظفصبل فعميا بين ما يمكن أن يقوم بو أي فييا خصائص اإلبداع الذاتية التي تمثل فا

 موظفالمبدعون، فالمرحمتان السابقتان بقدر أىميتيما وصعوبتيما إال أنيما في الواقع مرحمتين يمكن ألي 
 (2)أن يمر بيما أما ىذه المرحمة فبل يمر بيا إال المبدعون.

من خبلل تجريبو، وربما تجري في  إبداعووجودة  : يختبر المبدع في ىذه المرحمة صحةمرحمة التحقيق .4
ظياره بأجود صورة.   (3)ىذه المرحمة بعض التعديبلت أو التغييرات عمى اإلنتاج اإلبداعي من أجل تحسينو وا 

أو العمل اإلبداعي وىذه  اإلداري ىناك خمس مراحل لئلبداع إلى أن ( 2003 ،الضمور)بينما أشار     
 (5)  ،(4) المراحل ىي:

تضمن جمع كافة المعمومات حول المشكمة من خبلل وضع أسئمة بصيغة تو مرحمة اكتشاف الحقيقة:  .2
المبدع باالنفتاح اإلدراكي، بحيث  الموظفماذا أين، متى، كيف، لماذا؟ وتتطمب ىذه المرحمة أن يتصف 
 يكون حساسا لما يحيط بو من مثيرات، وممما بمجال تخصصو.

وتشير ىذه المرحمة إلى وضع الفكرة في حالة اإلشارة والجاىزية لمتفكير في  ألفكار:مرحمة إنتاج وتنمية ا .1
 كافية االتجاىات إلنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول الموضوع المطروح في وحدة زمنية محددة.

 تركز ىذه المرحمة عمى فحص وتحميل ما تم التوصل إليو من أفكار وتحميل مرحمة تحميل األفكار: .3
المبدع إلى إيجاد ارتباطات غير عادية  الموظفواستنباط ما يوجد بين ىذه األفكار من عبلقة، حيث يسعى 

يجاد التشابو بين أفكار مختمفة لم يسبق أن كان بينيا  بين األفكار المختمفة بيدف تكوين فكرة جديدة ونافعة وا 
أو"، والتي ليست ليا عبلقة بالموضوع أو ارتباط من أي نوع ورفض األفكار التي تتأجج بين قول "إما"، "

 المشكمة واستخدام األسئمة التي تتضمن ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ في التحميل.

                                                           
 2007، العراق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط" الممارسات والمفاىيم :إدارة المعرفة: الممكاوي إبراىيم الخموف، " (1)
 .221 -220ص ص:  

 .22، ص:مرجع سابق: توفيق عطبة توفيق العجمة، (2)
 الممتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات، " أثر التدريب عمى اإلبداع والتغيير التنظيمي: ميمود زيد الخير، " (3)
 .8، ص: 2011بميدة، الجزائر،الماي ، جامعة سعد دحمب،  19. 18، لحديثةا

 . 87، 86، ص ص: ، مرجع سابق: صالح محمد عمي الكميبي(4)
 .56، ص: مرجع سابق، " اإلبداع اإلداري: ببلل خمف السكارنة،  "(5)
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تفكير اللعممية  إليياوفي ىذه المرحمة يتم إخضاع األفكار البديمة التي تم التوصل  األفكار: تقييممرحمة  .4
 نقدي وذلك في ضوء المعايير التالية:التقويمي أو ال
 توافقيا مع أىداف المنظمة أو الجياز اإلداري وفق سياساتو المقررة. -
 الفوائد الذي سوف تحققيا ىذه األفكار. -
 مواءمتيا لئلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لممنظمة أو الجياز اإلداري المعني. -
 زمة لوضع الفكرة موضعالخطوات وخطة العمل البلمن تم في ىذه المرحمة التأكد من وضع قائمة يو    
  لتطبيقم ـالدع صادرـة لتقييم فعالية كل فكرة ووضع قائمة بمحالتنفيذ وأنو قد تم اختيار المعايير الصحي   

 األفكار.   
ويتم في ىذه المرحمة ترجمة اإلبداع إلى واقع ابتكاري ممموس عمى نطاق ضيق  مرحمة تجريب األفكار:. 5

خضاعو لعممية المتابعة وتدوين اإليجابيات وتعزيزىا وتدوين السمبيات والعمل لمتجربة قبل مرحمة التعميم،  وا 
 عمى التخمص منيا.

 تنمية اإلبداع اإلداري: 5.3.2
وىنا يجب عمى المديرين تنمية  الموظفىناك العديد من العوامل التي تشجع القدرات اإلبداعية لدى  

 (3) ،(2)،(1) :في المنظمة من خبلل الموظفينإبداع 
: ويتم ذلك بمختمف األبعاد لمعالجة أي موضوع عن طريق زيادة المناقشات تطوير ميارة التحميل والوعي. 2

 التي تشجع عمى طرح األفكار واالىتمام بآراء اآلخرين ومشاركتيم ووضع تصورات لمحمول المحتممة ةالبناء
يختمفون فيما بينيم، ولكل  الموظفينمعرفة أن إضافة إلى زيادة االىتمام باآلخرين وحاجاتيم حيث ينبغي 

 واحد منيم آراء واحتياجات تختمف عن غيره.
بمعنى مضاعفة القدرة عمى التركيز وحصر الوقت في األمور  زيادة القدرة عمى التركيز وحصر الوقت:. 1

ا بغض النظر عمن وتعويض األمور البسيطة التي ال تتغير نتائجيا كثير  ،التي يمكن عمل أشياء مميزة فييا
كمما زادت فقام بيا، إن مؤشر إمكانيات اإلبداع ىنا يتمثل في درجة االىتمام الذي يحظى بو موضوع ما، 

 .الموظفين زادت قدرتيم عمى توليد أفكار مبدعة حول ىذا الموضوعدرجة االىتمام الموجودة لدى 

                                                           
، دار الفكر لمطباعة والنشر 3ط " السموك التنظيمي: مفاىيم واسس سموك الفرد والجماعة في التنظيم: كامل محمد المغربي، " (1)

 .348، ص: 2004ن،  والتوزيع، عمان، األرد
 .30، ص: مرجع سابق: إبراىيم أحمد عواد أبو جامع، (2)
  2009، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط" أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة: سميم بطرس جمدة، " (3)
 .172 -171ص ص:   
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أمرا حتميا ومتوقعا  التغيير ن خبلل اعتبارويمكن أن يكون ذلك م زيادة القدرة عمى التكيف مع التغيير:. 3
 واعتباره كذلك فرصة لتجريب ودخول مجاالت جديدة.

: وتتمثل ىذه الميارة بالقدرة عمى تقييم الذات، بحيث أن من شأن ذلك أن يساعد ميارة الصبر تنمية. 4
الجياز  تقييم أداء وتقييم نفسو عمى أساس دوره الواسع، وكذلك عمى اليوميةالمدير عمى تجاوز الضغوط 

  اإلداري .
حيث يشجع  ويتعمق ذلك باألىداف الرئيسية وليس األمور اإلجرائية، التركيز عمى التخطيط االستراتيجي:. 5

عمى حرية التفكير وديمقراطية العمل وتنمية روح التعاون والمشاركة والنقد البناء واحترام أفكار اآلخرين وخمق 
وأرباب  الموظفينبإيجاد قيم وأىداف بين  االستراتيجيا يتضمن تشجيع التفكير زوبعة األفكار الخبلفة وىذ
 . مبلءمالعمل وخمق مناخ تنظيمي 

دوي  الموظفيناإلبداعية بالتدريب وخصوصا عند  الموظفينيمكن تنمية وتطوير مقدرة  التدريب المستمر:. 6
في المنظمة تكمن  الموظفينستوى اإلبداع لدى االستعداد لمتعمم والتدرب المستمر، وأن أبسط وسيمة لزيادة م

تعزيز التعمم الذاتي لدييم إضافة إلى تدرييم عمى تقديم  أساليبمن خبلل تدريبيم عمى يم في تطوير ميارات
مبدعة، خصوصا في مجال حل المشكبلت، وأن زيادة اإلبداع داخل المنظمة أمر ممكن من خبلل  أفكار

 ليد حمول متعددة لممشكبلت التي تواجييم.عمى تو  الموظفينتطوير ميارات 
 (1) وحتى تنمي منظمة ما اإلبداع ىناك شروط يجب توفرىا من أىميا: 
التأكد من ىيمنة المناخ وأجواء وثقافة تثمن اإلبداع وتساعد في إطبلق الطاقات اإلبداعية، وىذا يعني   -

نو فتعطيو قيمة أعمى مما تعطي لنشاط أخر تحفز اإلبداع وتثم مكافأةو أنيا تحتاج إلى أنظمة عمل وأجور 
خمق ثقافة  ، وكذابمتطمبات السمطة التزاماأي أنيا تعطي األولوية لممبدع وليس لؤلكثر أقدمية أو األكثر 

تنظيمية تقيم اإلبداع من خبلل غرس قيم واتجاىات وتشجيع سموك وعبلقات اجتماعية تنمي السموك 
 اإلبداعي والمبادرة الخبلقة.

وىذا يتطمب معرفة خصائص المبدعين، أي  العاليةعناصر يتمتعون باالستعدادات اإلبداعية  تيارخا -
ارات باألشخاص الذين نمت لدييم ىذه االستعدادات والسعي الستقطابيم مما يقتضي أيضا إخضاعيم الخت

 قياس االستعدادات اإلبداعية عند التعيين.

                                                           
  2001، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط" مالاإلدارة، أساسيات إدارة األع: سعاد نايف البرنوطي، " (1)

 . 398 -396ص ص: 
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نماذج لوحدات  ع واالبتكار، وتعتبر وحدات البحث والتطويروحدات إدارية واجبيا ىو اإلبدا ستحداثا -
فييا ىي أن يخترعوا أو  الموظفينتنظيمية ميمتيا ىي اإلبداع وىذه جميعا دوائر ووحدات تنظيمية ميمة 

 يبدعوا.
العصف الذىني  أساليب، وتعتبر لمموظفينتوفير أدوات عممية تساعد في إطبلق القدرات اإلبداعية  -

 .اإلداري تنمية اإلبداعلشائعة االستخدام  أساليبوأسموب الدلفي  ،ودةوحمقات الج
  :اإلداري معوقات اإلبداع 6.3.2
و تؤيده و تسخر  اإلداري إن عممية االبداع في المنظمات تحتاج إلى بيئة مناسبة تشجع عمى االبداع      

ظياره لممؤل ويمكن أن نجمل المعوقات التي كافة االمكانيات البشرية والمادية من أجل تنمية االبداع و  ا 
 (3) ،(2) ،(1) : التاليتعترض عممية اإلبداع عمى النحو 

يفرض عمييا  التي: وىي تمك التي تتعمق بالفرد من حيث تكوين شخصيتو  المعوقات الشخصية. 2  
أو الدينية أو االجتماعية ي أنواع من التربية األسرية إلاالنحراف ال شعوريا. فقد يتعرض الفرد مند طفولتو 

 مما يدفع إلى المجوء الستخدام وسائل دفاعية لحماية ذاتو . وأىم  ىذه الوسائل ما يمي:
 عمى نفسووىو نتيجة شعور الفرد بتيديد خارجي عمى ذاتو . فالخوف من خطر  السموك العدواني: -

 .العدوانيسموك  و إلىيدفع
سب السموك غير المقبول إلى أشخاص أخرين فعدم تعاون ألن ينالموظف : و ىو أن يمجأ اإلسقاط -

 العمل بسبب انطوائو مثبل يعزيو إلى كراىية األخرين لو أو ألنيم أنانيون. فيمع زمبلئو  الموظف
إلى ضغوط خارجية نتيجة السموك الشاذ يؤدي إلى محاولة  الموظف: إن تعرض  يلالشعور االكبت  -

 إخفاء مشاعره.  
تعويض أىدافو التي يسعي إلى تحقيقيا بأىداف أخري حتي يتمكن  يإل الموظف د يمجأ : ق ستبدالاإل -

 .زمبلئومن التعايش مع 
المجتمع وجياز الحكم  ةيديولوجيا  و : وتتضمن العقائد السائدة والعادات والتقاليد  المعوقات االجتماعية. 1

خاطرة ونظرة المجتمع نحو التجارة وسعر وسياسة التعميم والتصنيع ونظرة المجتمع نحو التغيير وتحمل الم
 الفائدة  ونظام السوق وغير ذلك. 

                                                           
 .316، 317: محمد حسن محمد حمادات، مرجع سابق، ص ص:(1)
 . 302، مرجع سابق، ص:السموك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود سممان العميان، : (2)
 .   303، 302 زاىد محمد الديري، مرجع سابق، ص ص:: (3)



اإلطار النظري لمدراسة       الفصل الثاني                                                    

 

  56  
 

بأمور متوقعة وفق األدوار الرسمية، أي أن  الموظفينوتتمثل في تحديد سموك المعوقات التنظيمية: . 3
دت التوقعات الرسمية في المنظمة، وعميو فكمما زا مع تناقضت ال اإلدارة ترى أن األدوار والسموك يجب أن

ىذه األدوار تحديدا قل مجال اإلبداع، وصغرت دائرتو، فعندما يحدد الرئيس لمموظف كل خطوات العمل 
 وتفاصيمو فانو ال يترك لو مجاال لئلبداع أو طرح األفكار الجديدة. 

: وىي تتعمق بالبيئة المحيطة بالمنظمة من أنظمة وسياسات تنموية والنشاط المعوقات البيئية . 4
 نيـوطـث الـحديـر والتـطويـتـقة بالـتعمـن المـوانيــمة والقـك األنظـذلـد وكـمـام السياسي في البـنظـي والصادـاالقت

 ومكافحة البطالة والفقر والتخمف. 
  حيث أن عممية اإلبداع تحتاج إلى أموال كبيرة تستثمر في خدمة المبدعين وىو :المعوقات المالية . 5  
 شح في الموارد المالية. التعاني من  ياكثير منالكثير من منظمات األعمال ألن الالذي قد ال يتوفر لدي   

دور الثقافة التنظيمية في تطبيق اإلبداع اإلداري: 4.1  
لكل منظمة ثقافتيا الخاصة، والتي تميزىا عن غيرىا من المنظمات األخرى والتي تتجسد في الطريقة التي    

بلحيات ويكافؤ بيا الموظفين، فيي تحدد أسموب العمل الذي يمارسو  بو ينظم بيا العمل، وتمارس بيا الص
حل المشكبلت واتخاذ القرارات  في وعمى مدى قدرتوأداءه اإلبداعي و  سموكو ؤثر عمىيي ذالموظف عممو. وال

.بأسموب أكثر إبداعا وبطريقة غير مألوفة في التفكير  
ية: دور الثقافة التنظيمية في خمق بيئة إبداع 2.4.1  
أن  اـمـا. وبـيـة بـوعـون مدفـكـيب أن ـجـميو يـعـة فالتنظيميلثقافة يتأثر باإذا افترضنا أن اإلبداع اإلداري       

 سموكـدفع الـت ةـالواضح يمـذا فإن القـمة لـمنظـراد الـقيا أفـعتنـتي يـار الـكـقيم واألفـالثقافة ىي مجموعة من ال
 ىق اإلبداع اإلداري فبلبد أن تنتقل المنظمة من كونيا موجية نحو الربح إل، ولكي يتم نجاح تطبياإلبداعي

                                               ثقافة اإلبداعية.الالتوجو نحو القيم وعندىا تتأسس ما يسمي ب
السائدة فييـا مـع  يعتمد نجاح اإلبداع اإلداري بشكل أساسي عمى خمق ثقافة تنظيمية، بحيث تنسجم القيم     

، بمشاركة جميـع أفـراد البيئة اإلبداعية لممنظمة، وذلك عن طريق تبني قيم ومفاىيم قائمة عمى العمل التعاوني
ويتطمــب تطبيــق اإلبــداع اإلداري االنتقــال مــن اإلدارة التقميديــة بمــا تحممــو مــن قــيم ومفــاىيم ترســخت المنظمــة، 

البــد أن يكــون لمبيئــة الداخميــة لممنظمــة مســاىمة فاعمــة فــي نشــر ، و عبــر الســنين إلــي قــيم ومفــاىيم عمــل جديــدة
ثقافة اإلبداع، وىذا إذا ما قمنا بخمق البيئة اإلبداعية التي تضمن لنا توافر ىذه الثقافة الميمة، وبالتالي تخـرج 

ضــة لنـا أكبـر عـدد ممكـن مـن األفـراد المبـدعين الــذين يسـاىمون فـي إيجـاد أسـاليب عمـل جديـدة، ويحققـون الني
فالبيئــة اإلبداعيــة ىــي البيئــة الحاضــنة لممبــدعين، وىــي تعمــل عمــى اكتشــاف األفــراد المبــدعين وتنميــة قــدراتيم 
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بـــالطرق العمميـــة المختمفـــة، وتـــوفر ليـــم كافـــة أدوات البحـــث واالبتكـــار وتحفـــزىم عمـــى ذلـــك باألســـاليب الماديـــة 
نتـاجيم اإلبـداعي. ويـتم ذلـك مـن والمعنوية حتي تتمكن من اإلستفادة المثمى مـنيم وتحصـيل ثمـرات إ بـداعيم وا 

                                        (1) :خبلل سمسمة اإلجراءات يمكن تمخيصيا فيما يمي
إعداد دليل باألدبيات اإلبداعية الخاصة بثقافة المنظمة تتناول) الرؤية، الرسالة ، مدونة القيم ، واألىـداف(  -

لزاميا لكل الموظفين عند توظيفيم بالمنظمة وتنظيم لتكون مرجعا ميما ودليبل عم ميا وبرنامجا تدريبيا أساسيا وا 
 سمسمة من الفعاليات التثقيفية والتدريبية التي تضمن الفيم والوعي الكامل بو والتطبيق السموكي الصحيح لو.

عـداد دليـل أدبيـات تكوين ثقافة المشاركة لدي الموظفين في المنظمة وذلك من خـبلل طمـب مشـاركتيم فـي إ -
اإلبداع لضمان اكتساب أكبر عدد منيم ليذه الثقافة الميمة ، وكذلك كسب ثقـتيم وانتمـائيم ووالئيـم واعتـزازىم 

 بيا وتنفيذىا عمميا وسموكيا. االلتزامبيذه الثقافة الخاصة بالمنظمة، ومن ثم الحرص عمى 
تقيــيم األداء فـي المنظمــة وتطبيقـو ســيكون بجديــة  اعتبـار أن تقــديم األفكـار اإلبداعيــة أحـد أىــم مرتكــز نظـام -

 عالية عمى جميع الموظفين .
 وقدوة عممية مشاىدة يقتدي كنموذجأن تمتزم القيادات اإلدارية لممنظمة بيذه القيم وىذه الثقافة اإلبداعية  -
 بيا كافة الموظفين.   
فـــة وتطبيقاتيـــا فـــي مجـــال العمـــل فـــي تـــدريب وتأىيـــل المـــوظفين عمـــى طـــرق ومنـــاىج وأدوات التفكيـــر المختم -

 المنظمة وتعريفيم المستمر باإلبداعات ذات الصمة بأعماليم وكيفية الوصول إلييا .
تطبيق نظام الكفـاءة والجـدارة لتحقيـق اإلختيـار الجيـد لمعنصـر البشـري الـذي يرغـب فـي العمـل فـي المنظمـة  -

)األصـالة، المرونـة  االعتبـارخاصة بيا، وتأخـذ فـي وذلك وفق معايير خاصة مستوحاة من الثقافة اإلبداعية ال
  .تحسس المشكبلت، القابمية العالية لتطبيق أساليب ومناىج اإلبداع(

 النفسي والميني وتحقيق الرضا الوظيفي وتنفيد سياسات تحفيز عالية الجودة لمموظفين. االستقرارتحقيق  -
ف التواصل الدائم معيا محميا وعالميا من خبلل خطة المستمر عمى البيئات المينية النوعية بيد االطبلع -

 منيا.  واالستفادةتعاقدات واتفاقيات وشراكات وزيارات مستمرة طوال العام لبلطبلع عمييا والتنسيق معيا 
العمل عمى توفير أحدث أدوات التميز اإلبداعي، وذلك من خبلل إحبلل أحدث التقنيات والتكنولوجيا ذات  -

  االطبلعل المنظمة والحضور الدائم لكل الفعاليات اإلبداعية والمعارض العالمية بيدف الصمة بمجال عم
 منيا. واالستفادة

                                                           
(، المؤسسة 107العدد ) ،مجمة التدريب التقنية، " أليات بناء وتعزيز البيئة اإلبداعية واإلبتكارية في المؤسسات العربية " : إبراىيم رمضان الديب،(1)

 .35-30، ص ص: 2007 الرياض، السعودية، والميني، العامة لمتدريب التقني
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من الضروري في عالم اليوم المميء بالتحديات أن يتحمى الموظفون بالطاقة والحماس والتفاؤل، وذلك من  -
مى أفضل ما في الحياة  وأن أول خبلل إشاعة جو التفكير اإليجابي الذي يستطيع بو كل فرد أن يحصل ع

 خطوة تجعل الكل أكثر إيجابية وىي أن يكونوا واعين ومدركين لمشاعرىم وأفكارىم ومعتقداتيم.
 دور الثقافة التنظيمية في  توجيو الموظفين نحو السموك اإلبداعي: 1.4.1

اىم في التأثير عمى سموكو يحاط الموظف بالعديد من المتغيرات والمحددات الفردية والتنظيمية التي تس   
أثناء أدائو لعممو من حيث تحفيزه وتحسينو وتقويمو، ورغم تعدد وتشابك ىذه المتغيرات إال إنيا في الغالب 
تنبع من طبيعة الثقافة التنظيمية التي تحيط بالموظف عند أدائو لعممو، فالثقافة التنظيمية بما تحممو من القيم 

اسي لمطاقات والقدرات اإلبداعية فيي تؤثر بالدرجة األولى عمى سموك والمعتقدات تمثل المصدر األس
الموظفين داخل المنظمة، نتيجة الختيار الوسائل وأساليب العمل األنسب، وىنا تكون قيم الثقافة التنظيمية في 

ياج السموك حد ذاتيا مصدرا ميما ومباشرا  لتوليد التحفيز الذاتي لدى الموظف نحو تحقيق األداء المثمر وانت
اإليجابي في بيئة العمل، إذ تعطي الثقافة التنظيمية ذات القيم اإليجابية الدعم لئلجراءات والتعميمات التي 
تسيم في تحقيق أىداف المنظمة، إال درجة أن تصرف الموظف بخبلف تمك التعميمات يقابل بالرفض من 

ائدة، وىنا يحرص الموظف عمى االلتزام بالعمل طرف زمبلئو في العمل لعدم انسجامو مع القيم الثقافية الس
ليس خوفا من التعميمات فقط، ولكن انسجاما مع القيم والتوقعات المشتركة ومعايير السموك السائدة في 
المنظمة. إذ أن الثقافة التنظيمية التي ترتكز عمى منح الموظفين درجة من اإلستقبللية في أداء الميام 

م بالمعمومات البلزمة يقوي روح المبادرة واإلصرار عمى أداء ميام ذات معنى، والرفع الموكمة الييم مع تزويدى
من الروح المعنوية لدييم، والتعزيز من الوالء التنظيمي مما يساىم في توجييم ودفعيم نحو السموك اإلبداعي 

لعمل وليس بالضرورة باعتباره مجموعة من التصرفات المميزة التي يمارسيا الموظف أو الجماعات في موقع ا
أن ينجم عنو نتائج أو خدمات وسمع جديدة، إذ أنو سموك يسبق اإلبداع في صيغتو النيائية، وقد يكون ىذا 
السموك إبداعا في حد ذاتو عندما يمارسو الموظف ألول مرة في المنظمة بحيث تعمل ثقافة المنظمة عمى 

وتوليد األفكار الجديدة والتحقق منيا باألساليب توجيو سموك الموظفين والجماعات نحو استكشاف الفرص 
العممية وتحمل المخاطرة في سبيل دعميا وتطبيقيا لكي يصبح اإلبداع سموكا راسخا يمارسو الموظفون بشكل 

وقد تتضمن الثقافة التنظيمية مجموعة من الممارسات اإلدارية التي تؤثر بشكل مباشر عمى السموك دائم. 
  (1):اإلبداعي نذكر منيا

                                                           
 مجمة دراساتر التمكين اإلداري في السموك اإلبداعي لدى العاممين في البنوك التجارية األردنية "، محمد ذيب المبيضين، محمد أحمد الطراونة، " أث :(1)

 .489-488، ص ص: 2011 الجامعة األردنية، األردن، (،2العدد ) ( ،38، المجمد)العموم اإلدارية
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 و ـاراتـيـو ومـراتـبـخـصل بـتـمذي يـب، واـناسـمـكان الـممـ: عن طريق تعيين الشخص المناسب في التحدي ا. 2
وذلك يؤدي إلى توقد شعمة اإلبداع لديو، كما أن تثبيتو في مكان غير المناسب يؤدى إلى اإلحباط والشعور  

 بالتيديد.
لكي يقرر بنفسو كيف ينفذ الميمة المسندة إليو، فذلك ينمي  وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة الحرية:. 1

الحافز الذاتي وحاسة الممكية لديو، وفي الواقع نجد بعض المديرين يغيرون األىداف باالستمرار أو أنيم 
فقط ويدعون أن الموظفين ليس لدييم المقدرة  باالسميفشمون في تحديد األىداف، وأخرون يمنحون الحرية 

 إلى حمول إبداعية. عمى التوصل
أىم موردين يؤثران في اإلبداع ىما: الوقت والمال، وتوزيعيا يجب أن يكون بعناية فائقة  توزيع الموارد: .3

إلطبلق شرارة اإلبداع عند الجميع، وعمى العكس فإن توزيعيما عمى نحو غير عادل يؤدي إلي تثبيط اليمم، 
 كمما كانت واسعة كمما حركت الخيال المبدع أكثر.كما أن مساحة المكان الذي يعمل فيو الموظف 

مزيد من صقل ميارات  ى: كمما كان فريق العمل متألفا ومتكامبل كمما أدى ذلك إلمالمح فرق العمل. 4
 التفكير اإلبداعي وتبادل الخبرات، ويكون ذلك من خبلل :

 الرغبة األكيدة لمعضو في تحقيق أىداف المنظمة. -
 اعدة األخرين وخاصة في الظروف الصعبة .مبادرة كل عضو إلى مس -
 ضرورة تعرف كل عضو عمى المعمومات المتخصصة التي يحضرىا األعضاء األخرون لمنقاش. -
: حيث أن معظم المديرين مشغولون دائما، وتحت ضغط النتائج يفوتيم تشجيع  تشجيع المشرفين. 5

ز الدافع الذاتي حتى يتبنى الموظف الميمة المجيودات المبدعة الناجحة وغير الناجحة، فبلبد من تحفي
مالية محددة  تمكافئاويحرص عمييا ويبدع فييا، ونادرا ما تربط المنظمات الناجحة بين اإلبداع وبين 

والمفترض أن يقابل المدير أو المشرف األفكار اإلبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد أو بتأخير الرد أو بإظيار 
 رد فعل يحطم اإلبداع.

يبرز اإلبداع حقيقة عندما ييتم بو قادة المنظمة الذين عمييم أن يضعوا نظاما أو قيما  دعم المنظمة: .6
مؤكدة لتقدير المجيودات اإلبداعية واعتبار أن العمل المبدع ىو قمة األولويات، كما أن المشاركة في 

 بداع. المعمومات، وفي اتخاذ القرارات، والتعاون تعد من القيم التي ترعى اإل
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محل الدراسة: التجارية ة حول البنوكذنب 5.1  
دفع عجمة النمو الشامل نحو التقدم. و لمحرك األساسي لمنشاط االقتصادي يعد الجياز المصرفي ا       

 ىسوق، عمدت إلـتصاد الـل اقـي ظـعالم فـشيدىا الـتي يـة الـصاديـتحوالت االقتـبة الـصد مواكـر وقـجزائـإن ال  
 المتمثمة في(1990)النظر في منظومتيا المصرفية التي عرفت عدة إصبلحات أىميا إصبلحات سنة  إعادة

يا ـمــذا جعـقرض وىـقد والـون النـدل لقانـمعـال 11/ 03ي ـوم الرئاسـالمرس ذاـوك 10/ 90قرضـقد  والـقانون الن
نح البنوك دورا جديدا في تعبئة الموارد ـمرى ـية أخـن جـيين ومـدولـتصادي الـيط المصرفي واالقـيف والمحـكـتت

  .كانة مرموقة بين البنوك المحترفةجعميا في المراتب السامية التي تسمح ليا باحتبلل موبالتالي  المالية
ين ــب نــجزائري مـبي الـالقرض الشعبنك  متنمية الريفية، بنك الخارجي الجزائري وـفبلحة واـنك الـإن ب    

 جزء من ىذا الفصلوقصد التعرف عمى ىذه البنوك خصصنا  ، الوطني  المستوي ىالبارزة عم البنوك
 لمتحدث عنيا بصفة عامة.

القرض الشعبي الجزائري بنك نبذة عن 2.5.1  
ديسمبر (  29 )الصادر بتاريخ( 366/66 )تأسس بنك القرض الشعبي الجزائري بوجب المرسوم رقم    

إطار القيام بتأميم البنوك الشعبية األجنبية التي كانت تزاول نشاطيا في الجزائر غداة ، وذلك في (1966)
االستقبلل أو ما كان يعرف أنداك بالمصرف الشعبي لمتجارة والصناعة مقره الجزائر، وىران، عنابة، 

ثبلثة بنوك فيو بعد ذلك  اندمجتقسنطينة، باإلضافة إلي الصندوق المركزي الجزائري لمقرض الشعبي، ثم 
أجنبية أخري ىي )شركة مرسيميا لمقرض، المؤسسة المصرفية الفرنسية لمقرض والبنك المختمط الجزائري 

انبثق عن القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحمية حيث تم التنازل  (1985 )المصري(، وفي سنة
طار وكذا (550)بموجبو عن أربعين وكالة وتحويل  تجاري لمزبائن، وبعد إصدار  حساب (89000)موظف وا 

أصبح القرض الشعبي الجزائري مؤسسة عمومية (1988)القانون المتعمق باستقبللية المؤسسات سنة 
، وبمقتضي المرسوم القانوني المتعمق بإدارة (1966)اقتصادية ذات أسيم تمتمكيا الدولة كميا وابتداءا من سنة

ف التجارية العمومية تحت إدارة وزارة المالية.األموال التجارية لمدولة تم وضع جميع المصار   
 (15)عند تأسيسو كان القرض الشعبي الجزائري عبارة عن شركة مساىمة بدأت عمميا برأس مال قدر ب    

مميون  (800)إلى ما مقداره   (1983)سنة وارتفعتثم شيدت ىذه القيمة عدة زيادات  ،مميون دينار جزائري
مميار دينار جزائري وىو ما يفسره  (5.6)أي بعد حوالي عشرة سنوات  (1992)ة دينار جزائري، ثم بمغت سن

عدد زبائنو، أما في  وارتفاعالزيادات الممحوظة في رأس مال البنك نتيجة التطورات التي أحدثيا في ىيكمة 
سنة  مميار دينار جزائري (13.6)مميار دينار جزائري ثم  (9.31)فقد بمغ رأس مال البنك  (1994)سنة 
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مميار دينار جزائري وىو مبمغ ال  (21.6)أصبح رأس مال البنك يقدر ب (2000)، وبحمول  سنة (1996)
مميار دينار  (25.3)ما قيمتو  (2004)يستيان بو مقارنة بالبنوك التجارية الجزائرية األخرى ليرتفع سنة 

مميار دينار جزائري  (48)ا قيمتو ب، بينما قدر م(2006)مميار دينار جزائري سنة  (29.3)جزائري، ثم بمغ 
(.2010 )في سنة  
نبذة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية:    1.5.1  
 (11)حسب الجريدة الرسمية رقم  ) (1982)مارس ( 13)أنشئ بنك الفبلحة والتنمية الريفية بتاريخ      

مية القطاع الفبلحي ىذا نظرا في إطار سياسة اتخذتيا الدولة لتن ( (1982)مارس  (16) المنشورة بتاريخ
ويعتبر كتكممة لسياسة الثورة الزراعية وذلك لتغطية الحاجيات الوطنية من  ألىمية ىذا القطاع في الجزائر

ذه ـىو  ،يةـنمـطط التـخـى في مـرتبة األولـفالفبلحة أخذت المكانة أو الم واالستيبلكية .حيث المواد الزراعية 
يرة والتي تبقى دائما من أىم القطاعات التي تعتمد عمييا الدولة .األخيرة التي تطمبت شروط كث  

مية الريفية لديو ميمتين وىما : وىنا نرى أن بنك الفبلحة والتن       
  .ىي توزيع ومنح القروض الميمة األولى : 
 .التي تتمثل في التنمية حيث أن برنامج ىذه التنمية مرتبط بالقطاع الفبلحي الميمة الثانية : 

   ونشأة بنك الفبلحة والتنمية الريفية يعود إلى عاممين وىما :     
وىذا ما ساىم في االستقبلل االقتصادي وذلك من خبلل القدرة عمى تمبية الحاجيات إلرادة السياسية: ا -

 من إجمالي السكان . (60%)الوطنية وكذا رفع المستوى المعيشي وتنمية الريف الذي يمثل أكثر من 
: أي مشاركة القطاع الفبلحي في االحتياطي الوطني وكذا إعادة تنظيم الجياز رورة االقتصاديةالض -

 رفع من مقدورية اإلنتاج الفبلحي .الاإلنتاجي لمفبلحة وبناء السدود و 
نبذة عن البنك الخارجي الجزائري:      3.5.1  

 مجال تقديم االئتمان لصالح  يعتبر البنك الخارجي الجزائري إحدى المؤسسات المالية المختصة في
ي ـارجـاألفراد والمؤسسات، والشركات وتمويل االستثمارات المتوسطة و الطويمة األجل، تأسس البنك الخ

ليكون بنكا تجاريا ىدفو الرئيسي  (1967( جانفي )01)الصادر في  (204 /67)الجزائري بموجب القانون
فل بكل العمميات التي ليا عبلقة بالخارج ويعتبر ثالث بنك تسيير وتسييل عمميات التجارة الخارجية، والتك

.تجاري ينشأ في الجزائر  
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مميار دينار من طرف وزارة المالية ويبمغ رقم  (100)حدد رأس مال البنك الجزائري الخارجي ب
حيث  مميار دوالر وبيذا فيو يحتل المرتبة األولى في الجزائر والعاشرة في إفريقيا من (21)حوالي  أعمالو

 .ترتيب البنوك التجارية
.ومن أىداف البنك ما يمى       

 تحقيق الربح. -
 منح القروض لممستثمرين. -
 تسييل عمميات المبادالت داخميا في الوطن أو خارجيا عمى مستوى األسواق الدولية. -
 المساىمة في جمب العممة الصعبة عن طريق فتح حسابات بنكية بالعممة الصعبة لممياجرين. -
 بر قدر من المدخرات.جمع أك -
 خمق ثروة عمى مستوى االقتصاد الوطني عن عممية االئتمان. -
 دفع عجمة التنمية عن طريق تسريع و تأمين عمميات المبادالت الخارجية. -
 عدة وكاالتلبنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفبلحة والتنمية الريفية       

ولممعرفة أكثر  ،التي نجد من بينيا وكاالت بجيجل مكان تربصناو ن، موزعة عبر كامل تراب الوط
(4(،)3(،)2عن وكاالت جيجل ، أنظر المبلحق )  
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 انركنز عمنم مننيج الدراسنة النذخ اسنتخدمو الباحثنييتناول ىذ الفصل المننيج والرريةنة واحإجنرا،اتي حينث     
جرا،ات التأكد منن صندقيا ا  لجمع البيانات و  فيياوحدود الدراسةي ومجتمع وعينة الدراسةي واألدوات المستخدمة 

 باألسالي  احإحصايية المستخدمة في تحميل البيانات. اوثباتياي وانتيا،
 منهج الدراسة: 3.1

الثةافنة التنييمينة  تنأثيرنتيجة لربيعة األىداف التي تسعم ىذه الدراسة لموصنول لليينا وىني الكعنف عنن      
ةنننرل العنننعبي البنننن  الخنننارجي الجزاينننرخي الالريفينننةي  التنمينننةو لفالحةةةةا بنننن احإبنننداإل احإدارخ فننني فننني مسنننتو  

 اسنتخدمنا المننيج الوصنفي التحميمنيي ومن خالل األسيمة التي تسعم ىذه الدراسنة لججابنة عميينا فةند الجزايرخ
احإبننداإل احإدارخي ودراسننة تننأثير الثةافننة  مسننتو مننن أجننل وصننف واقننع الثةافننة التنييميننة السننايدة والتعننرف عمننم 

احإبننداإل احإدارخ وذلنن  عننن ررينن  اختبننار فرسننيات الدراسننةي وذلنن  مننن منرمنن  أن ىننذا  فنني مسننتو التنييميننة 
المنننيج يتننناول الممارسننات واليننواىر كمننا ىنني عمننم أرل الواقننع وخ يترمنن  لجننرا،ات خننارج قنندرتنا وسننيررتنا 

 . ستنتاجاتاخيانات ووصف اليواىر للم تحميميا والوصول للم باحإسافة للم أنو يتجاوز جمع الب
 حدود الدراسة: 3.2

 أجريت الدراسة سمن الحدود التالية:     
 الحدود الموضوعية لمدراسة: 1.2.3 
ةنننرل بنننن  الو بنننن  الخنننارجي الجزايننرخ الالريفيننةي  التنمينننةو الفالحةةةة بننن تننإ لجنننرا، الدراسننة الميدانينننة فننني      

المننويفين  احإبننداإل احإدارخ مننن وجيننة نيننرفني مسننتو  الثةافننة التنييميننة  أثننري وذلنن  لمعرفننة الجزايننرخالعنعبي 
 فييا.

 الحدود المكانية: 2.2.3
 التنمينةو الفالحةة بنن  تإ لجرا، الدراسة الميدانية في وخينة جيجنلي عمنم المنويفين ور سنا، المصنال  فني     

 .ةرل الععبي الجزايرخالبن  و بن  الخارجي الجزايرخ الالريفيةي 
 الحدود الزمانية: 3.2.3

 2013/2014تإ لجرا، ىذه الدراسة نيريا وعمميا خالل المدة     
 الدراسة:وعينة  مجتمع  3.3

حيث تكون مجتمع الدراسة  يوخية جيجل ميدانا لمدراسةلبنو  التجارية قراإل ال عممت الدراسة عمم اختيار    
 من المويفين العاممين في احإدارة ليذه البنو . 
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( مويفننا يعممننون فنني ثالثننة بنننو  80م لننف مننن  ال مجتمننع الدراسننة و اختيننارولبمننوغ يايننات الدراسننة فةنند تننإ 
( 21و  ( مويفننا فني بننن  الخنارجي الجزايننرخ25و   ( مويفننا ببنن  الفالحننة والتنمينة الريفينة34تجارينة بواقنع  

  .مويفا في بن  الةرل الععبي الجزايرخ
( 80ونيننرا لمحدوديننة عنندد أفننراد مجتمننع الدراسننةي فةنند اسننتخدإ الباحثننان المسنن  العنناملي حيننث تننإ توزيننع      

( اسننننتبانات ييننننر صننننالحة لمتحميننننل 7منننن بينيننننا   ةاسننننتبان( 71 وكننننان عنننندد اخسننننتبانات المسننننترجعة لسنننتبانة 
مننننن اخسننننتبانات  (%80  أخ ( اسننننتبانة64احإحصنننناييي بننننذل  أصننننب  عنننندد اخسننننتبانات الصننننالحة لمتحميننننل  

 يوس  توزيع مجتمع الدراسة  في كل بن .( 1-3والجدول  الموزعة عمم أفراد عينة الدراسةي 
 (1-3جدول )

 في كل بنك الدراسة مجتمعتوزيع 
 عدد 

االستبانات 
 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المسترجعة

عدد 
االستبانات 

 المفقودة

عدد 
االستبانات 
 المستبعدة

عدد االستبانات 
الصالحة 
 لمتحميل

بنك الفالحة 
 والتنمية الريفية

34 31 3 4 27 

بنك القرض 
 الشعبي

21 21 0 1 20 

بنك الخارجي 
 الجزائري

25 19 6 2 17 

 64 7 9 71 80 المجموع
 %88 %8.75 %11.25 %88.75 100% النسبة

 : من لعداد الباحثان.المصدر
 المعمومات:البيانات و  مصادر جمع 3.4

 عمنم مصنادر عندة بةصند الحصنول عمنم البياننات والمعمومنات الالزمنة لمدراسنة وتمثمنت فني: عتمادتإ اخ     
عمنننم الكتننن ي واألبحننناث  عتمنننادالثانوينننة تنننإ اخ والمعمومنننات : لمحصنننول عمنننم البيانننناتالمصاااادر الثانوياااة. 1
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وذلنن  مننن أجننل  يي والنندوريات ذات الصننمة بموسننوإل الدراسننةي واألنترنننتوالدراسننات السننابةةي والرسننايل الجامعيننة
 بنا، الجان  النيرخ. 

ةينناس ة التني تننإ ترويرىننا لسننتبان: كمننا أنننا اعتمنندنا عمننم المصنادر األوليننةي والمتمثمننة باخالمصااادر الوليااة .2
 يةنريفنية النتنمنالو  الحةنالف ن نبكل من نخاصة بنال اختنوكنال ينف فيننموينال منيا للنيينوجنتإ نتة و نمدراسنيرات انتغنم
 لوخية جيجل. ةرل الععبي الجزايرخبن  الو بن  الخارجي الجزايرخ ال
 قياس متغيرات الدراسة: 3-5

 يمي: كمامتغيرات الدراسة  تإ قياس وقد     
 قياس المتغيرات المعدلة: .1 

 وقد تإ قياسيا عمم النحو اآلتي:      
 : أنثي(2: ذكري 1:  الجنس -
 سنة(. 40: أكثر من 4سنةي  40-33: 3سنةي  32-25: 2سنةي  25: أقل من 1:   العمر -
 : دراسات عميا(.3: ليسانسي 2: دراسات تربيةيةي 1:  المؤهل العممي -
 سنوات(     10: أكثر من 4سنواتي  10-7: 3سنواتي  6-3: 2سنواتي  3: أقل من 1:   الخبرة -
 : مدير عاإ(.3ي مصمحة : رييس2: مويفي 1:  المستوى الوظيفي -
 قياس الثقافة التنظيمية: .2 

اد ىنني: ننننمم ثننالث أبعنعتمل عننننننذخ ين( النن(Wallach, 1983 تنننصنيف عمننم ادنتمنننعاسيا باخنينننإ قند تنننوقنن      
 أواف  بعدة(  5الثةافة البيروقراريةي والثةافة احإبداعيةي والثةافة الداعمة. وقد استخدإ مةياس ليكرت الخماسي 

  خ أواف  بعدة(. 1للم 
 :اإلبداع اإلداري مستوى قياس .3

منن   خ أوافن  بعندة(. 1 أوافن  بعندة( للنم  5الخماسني  مةيناس ليكنرت سنتخداإتإ قياس ىنذا المتغينر با      
 بالبنو  محل الدراسة. لممويفين ( عبارة موجية18خالل  

 أداة الدراسة: 3.6
 رنالإلالمنبثةنة منن أنمنوذج الدراسنةي بعند اخ األبعنادة يمكنن منن خاللينا قيناس اسنتبانقاإ الباحثان بتروير       

منيا في تروير أداة الدراسة. وقد يرت  ستفادةعمم الدراسات السابةةي واألدبيات المرتبرة بموسوإل الدراسة لال
 أداة الدراسة الجوان  اآلتية : 
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تسمن المتغيرات العخصنية والوييفينة ألفنراد عيننة الدراسنةي وقند تنإ قياسنيا ت الجزء الول )معمومات عامة(: -
 سابةا. ناكما ذكر 

موزإل عمم ثالثة أبعاد ىني: السمن مةياس الثةافة التنييمية ت:  أداة قياس الثقافة التنظيمية((ء الثاني الجز  -
( توزينننع 2-3( عبنننارةي ويبنننين الجننندول  25(الثةافنننة البيروقرارينننةي والثةافنننة احإبداعينننةي والثةافنننة الداعمنننةي تةيسنننيا

 عبارات مةياس الثةافة التنييمية: 
 عبارات قياس قوة الثقافة التنظيمية توزيع

 (2-3جدول رقم )
 رقم العبارة                      البعد                      

 9للم  1من  الثةافة البيروقرارية
  19للم  10من  الثةافة احإبداعية
 25للم  20من  الثةافة الداعمة

 انمن لعداد الباحثالمصدر: 
( عبارة موجية 18سمن مةياس احإبداإل احإدارخ  يت(: اإلبداع اإلداري مستوى قياس)أداة الجزء الثالث  -

  .البنو  ىذه احإبداإل احإدارخ في مستو محل الدراسة لمعرفة وجية نيرىإ حول  البنو في  لممويفين
   :احإبداإل احإدارختوزيع عبارات مةياس  يوس  (3-3  الجدولو      

 اإلبداع اإلداري مستوىتوزيع عبارات قياس         
 (3-3جدول رقم )

 رقم العبارة البعد
 43للم  26من  احإبداإل احإدارخ

 من لعداد الباحثانالمصدر: 
 اختبار ثبات أداة الدراسة: 3.7

يعير ىذا المةياس للم مد  ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تعتمل عمييا الدراسة      
ن ن( أكبر م Cronbach Alphaرونباخ  نفا كنت قيمة ألنصاييا لذا كاننولة لحناس مةبنةينتيجة المنون ننوتك
ثبات أعمم ألداة الدراسةي وبالنير للم البيانات  ةدل ىذا عمم درج 1وكمما اقتربت الةيمة من  ي(1((0.60 

                                                 
(1) :Sekaran, U  "Research Methods For Business: A Skill Building Approach", 4th Edition, Wiley 
India Pvt. Ltd, New Delhi, India,2006,311. 
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(ي لذا يمكن وصف أداة 0.853 - 0.615تراوحت   (ي نجد أن ألفا كرونباخ4-3الواردة في الجدول رقإ  
ع نخسنيراتي وتنياس المتغنىذه الدراسة بالثباتي وأن البيانات التي تإ الحصول عمييا من خالليا مناسبة لة

 ية عالية.اعتمادة ندرجنل
 (4-3) جدول رقم

 معامالت الثبات لداة الدراسة وأبعادها
 كرونباخ ألفامعامل الثبات  الثبات لداة الدراسة

 
 
 محور الثقافة التنظيمية  

 0.659 الثةافة البيروقرارية
 0.615 احإبداعية الثةافة
  0.768 الداعمةالثةافة 

 0.853 الثبات الكمي
 0.824 محور اإلبداع اإلداري   
 0.897 الثبات الكمي لداة الدراسة   

 spssعمم نتايج  عتمادباخ الباحثان: من لعداد المصدر
 الساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.8

 األسالي  احإحصايية التالية: استخداإلججابة عن تسا خت الدراسة ولغايات تحميل البيانات فةد تإ       
تجنناه محنناور وأبعنناد الدراسننة التنني اجابنناتيإ لالتكننرار والنسنن  الميويننة لوصننف أفننراد عينننة الدراسننة وتحدينند   .1

 يا اخستبانة .تتسمن
 ثبات أداة الدراسة. درجة فا كرونباخ  لتحديدلمعامل أ. 2
تجنناه اجابننات أفننراد عينننة الدراسننة حإالمتوسننرات الحسننابية واخنحرافننات المعياريننة لتحدينند األىميننة النسننبية . 3

 الدراسة. متغيراتمحاور وأبعاد 
 . التابعالمتغير  عمموذل  لةياس أثر المتغير المستةل  المتعددمعامل اخنحدار  .4
 معامل اخنحدار البسير وذل  لةياس أثر أبعاد المتغير المستةل الكل عمم حدة في المتغير التابع.. 5

 :(5-3كما موس  في الجدول   يكرت الخماسياستخدمنا مةياس ل وقد     
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 (5.3) جدول رقم
 مقياس ليكرت الخماسي

 واف  بعدةأ خ  واف أ خ      محايد       مواف       مواف  بعدة   
        5       4        3          2          1 
    : من لعداد الباحثانالمصدر

 والذخ يننساوخ    مد نجاد رول النالل اينن خنإ ذل  منيت ينكوني ية نة فنحسابي في أينمتوسر النيإ النديد قنتحنول 
ألدننننم ( للنننم الحننند ا0.80ذلننن  يسننناف  وبعننند  0.80=5/4ي ثنننإ قسنننمة المننند  عمنننم عننندد الفينننات: 4=5-1

وىكنننذا لبةينننة الفينننات فيكنننون عنننندنا درجنننات توزينننع قنننيإ المتوسنننر  ]1.80 -1 [م لممةيننناس فتصنننب  الفينننة األولننن
 :(6-3كما موس  في الجدول  ( الخماسي Likertالحسابي وف  مةياس  

 (6-3الجدول رقم )
 درجات توزيع قيم المتوسط الحسابي

 درجة التقدير (Likertمقياس ) قيم المتوسط الحسابي
 منخفسة جدا يير مواف  بعدة 1-1.80

 منخفسة يير مواف  1.81-2.60
 متوسرة محايد 2.61-3.40
 مرتفعة مواف  3.41-4.20
 مرتفعة جدا مواف  بعدة 4.21-5.0

 : من لعداد الباحثانالمصدر
 



 
 
 
 

      
     

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  
        

الفصل الرابع:عرض نتائج الدراسة 
 ومناقشتها

 
 تمهيد

تقديم المؤسسة محل الدراسة المبحث األول:  

منهجية البحثالمبحث الثاني   

بيانات المقابمة واالستمارة نتائج الدراسة وتحميلالمبحث الثالث :عرض   

  ة الفصلالصخ

 
 

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 1.1  

النتائج المتعمقة بإجابات أفراد عينة الدراسة 1.1  

  اختبار فرضيات الدراسة 1.1
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ما توصمت إليو الدراسة الميدانية، من وصف لخصائص أفراد عينة  استعراضيتناول ىذا الفصل      
 فرضيات الدراسة. واختبارجابات أفراد عينة الدراسة، إ، والنتائج المتعمقة بالدراسة )الشخصية والوظيفية(

 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة: 4.1
تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لتحميل البيانات المتعمقة بخصائص أفراد عينة الدراسة كما ىو      

 صائص:خ(، وفيما يمي توضيح ليذه ال1-4مبين في الجدول )
 

 (1-4جدول رقم )
  بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسةالنتائج المتعمقة 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات الشخصية الوظيفية
 

 النوع اإلجتماعي
 % 56.25 36 ذكر
 % 43.75 28 أنثى

 % 111 64 المجموع
 
 

 العمر

 % 11.94 7 سنة 25أقل من 
 % 21.31 13 سنة 32إلى  25من 
 % 39.16 25 سنة 41إلى  33 من

 % 29.69 19 سنة فأكثر 41
 % 111 64 المجموع

 
 

 المؤهل العممي

 % 25 16 دراسات تطبيقية
 % 59.38 38 ليسانس

 % 15.62 11 دراسات عميا
 % 111 64 المجموع

 
 

 الخبرة

 % 15.63 11 سنوات 3أقل من 
 % 18.75 12 سنوات 3-6
 % 31.25 21 سنوات 7-11

 % 34.37 22 سنوات 11أكثر من 
 % 111 64 المجموع
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 الوظيفي ىالمستو 

 % 82.81 53 موظف
 % 14.16 9 مصمحةرئيس 

 % 3.13 2 مدير عام
 % 111 64 المجموع

 ن ااد الباحثمن إعد المصدر:
    ( نجد:1-4الجدول رقم ) إلىبالنظر      

، حيث بمغت مقارنة بنسبة اإلناثأن الذكور يشكمون النسبة األكبر  عمى تدل النتائج: االجتماعيالنوع . 1
%( من أفراد عينة الدراسة. وىذه النتيجة تعكس 43.75%(، في حين شكمت اإلناث نسبة )56.25نسبتيم )
دخول المرأة والتي يمكن إيعازىا إلى  محل الدراسةفي البنوك  الموظفيننسبة اإلناث و نسبة الذكور  تقارب
محصورا عمى مجاالت محددة  كانلطبيعة عمل المرأة والذي  االجتماعيةالنظرة  ا المجال وتغيرإلى ىذ

 .كالتعميم والصحة
سنة( حيث شكمت ما  41-33ن أعمى فئة عمرية في عينة الدارسة ىي فئة )أ النتائجيتضح من . العمر: 2

بنسبة  سنة( 25-33) فئة%(، ثم 29.69( بنسبة )فما فوق سنة 41%(، تمييا فئة )39.16نسبتو )
 %(. 11.94سنة( بنسبة ) 25أقل من%(، وكانت أقل فئة عمرية ىي فئة )21.31)

متوسط األعمار نسبيا مما  ارتفاعتدل النتائج السابقة عمى التنوع في أعمار أفراد عينة الدراسة، مع    
يعكس توفر عامل الخبرة، وىذا ما يخدم أىداف الدراسة حيث يضمن التعرف عمى أراء الفئات العمرية 

اإلبداع اإلداري في مستوى في الثقافة التنظيمية  تأثيرالمختمفة بما تحكمو من خبرات متراكمة نحو تحديد 
 البنوك محل الدراسة.

%( من أفراد عينة الدراسة ىم من حممة 59.38من النتائج أن ما نسبتو )يتضح . المؤهل العممي: 3
%(، في حين يشكل حممة الدراسات العميا 25بمغت )ف شيادات الدراسات التطبيقية، بينما نسبة حممة ليسانس

التنوع في المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسة، مما يعني أن  وىذه النتيجة تعكس %(.15.62)بأقل نسبة 
 أثر إلى حد ما بخمفيتيم العمميةـاإلبداع اإلداري سيتفي مستــوى ية ــافة التنظيمـثقـال لدرجـة تأثـيردىم ـتحدي
أنو لن يكون تقييما عشوائيا، نظرا لتأثير المؤىل العممي في اتجاىات األفراد نحو األشياء، ألن العمم  أي 

أو سمبية نحو موضوع  إيجابية يكسب أفراد عينة الدراسة قيم وخبرات تسيم إلى حد كبير في تكوين اتجاىات
  معين.                    
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 11من  أكبر%( من أفراد عينة الدراسة ىم من أصحاب الخبرة )34.37يتضح من النتائج أن ). الخبرة: 4
%( 31.25سنوات( فقد شكموا النسب ) 6-3سنوات( و) 11-7سنوات(، أما الذين امتمكوا خبرة تتراوح بين )

  %(.15.83) منسبتي كانتسنوات( فقد  3) تقل عن%( عمى التوالي. أما الذين شكموا خبرة 18.75و)
راء إيجابية أو آوىذه النتائج تدل عمى تنوع الخبرات لدي أفراد عينة الدراسة، مما يجعميم قادرين عمى تكوين 

اإلبداع اإلداري، حيث تعتبر الخبرة من أكثر مستوى في الثقافة التنظيمية  تأثيرسمبية أكثر دقة اتجاه 
اتجاىات التجارب تسيم إلى حد كبير في تكوين  ألن الخبرات المتراكمة عبر ،العوامل المؤثرة في أراء األفراد

 إيجابية أو سمبية نحو موضوع معين.
تظير النتائج أن غالبية أفراد عينة الدراسة تتركز في فئة الموظفين بنسبة بمغت  . المستوى الوظيفي:5
وىذا %( عمى الترتيب. 3.13%( و)14.16) مدير عام( بنسبة ) %(، تمييا فئة )رئيس قسم( وفئة82.81)

ينسجم مع اليرمية التنظيمية حيث تقل نسبة الموظفين كمما ارتفعنا في المستوى التنظيمي نحو رأس اليرم 
، وىذا ما يخدم أىداف دراستنا حيث يكون في حين تزداد نسبة الموظفين كمما اتجينا نحو قاعدة اليرم

تطبيق اإلبداع اإلداري  ىلسائدة وأيضا بمدبالثقافة التنظيمية ا األدريالموظفون في قاعدة اليرم التنظيمي ىم 
 .من خالل الممارسات المختمفة لإلدارة

 النتائج المتعمقة بإجابات أفراد عينة الدراسة: 4.2
البنااو   السااائدة فااي التنظيميااةالنتااائج المتعمقااة بإجابااات أفااراد عينااة الدراسااة ثااول أبعاااد ال قافااة  4.2.1

 :التجارية لوكاالت جيجل
مــن وجـيــة  البنوك التجاريـة لوكـاالت جيجـل في لتنظيمية( أن توافر الثقافة ا2-4من الجدول رقم )يتبين      

 أيضـا(، ويتضـح مـن الجـدول 3.25، حيـث بمـا المتوسـط الحسـابي ليـا )كانـت متوسـطة فييـا نـظـر الـمـوظـفيـن
، وكــان أعالىــا بدعــد الثقافــة البيروقراطيــة بدرجــة التنظيميــةكــل بدعــد مــن أبعــاد الثقافــة  تــوافروجــود تفــاوت فــي 

في المرتبة الثانية  اإلبداعية (، وجاء بدعد الثقافة1.58وبانحراف معياري ) (3.57)حسابي ، وبمتوسط مرتفعة
(، بينمــا جـاء بدعــد الثقافــة الداعمــة 1.65( وانحــراف معيــاري )3.11بمـا )حســابي  ، وبمتوســط طةمتوســبدرجـة 

 النتـائج(. وىـذه 1.21( وانحـراف معيـاري )3.18األخيرة بدرجة متوسـطة، وبمتوسـط حسـابي بمـا )في المرتبة 
باإلجراءات الرسمية، والتقيد باألنظمة والتعميمات فيما يتعمق بسير  محل الدراسةالبنوك التجارية  اىتمامتعكس 

 العمل، إال أنيا تيتم بالثقافة اإلبداعية والداعمة بدرجة أقل.
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 (2-4م )جدول رق
 التنظيميةالمتوسطات الثسابية واإلنثرافات المعيارية ألبعاد ال قافة 

 درجة
 التقدير

اإلنثراف 
 المعياري

 المتوسط
 الثسابي

ترتيب أبعاد ال قافة 
 التنظيمية

 الترتيب

 1 البيروقراطيةالثقافة  3.57 1.58 مرتفعة
 2 اإلبداعيةالثقافة  3.11 0.65 متوسطة
 3 الثقافة الداعمة 3.08 1.20 متوسطة
 الثسابي العام المتوسط 3.25 0.63 متوسطة

   spssن باإلعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثالمصدر:  
 البنـوك التجاريـة لوكـاالت جيجـلالسـائدة فـي  التنظيميـةوسيتم فيما يمـي تنـاول كـل بدعـد مـن أبعـاد الثقافـة       

 عد:للتعرف على ما ورد في الفقرات التي تخص كل ب   من التفصيل فييا، بمزيد الموظفينمن وجية نظر 
 بعد ال قافة البيروقراطية: .1
جابات أفراد عينـة الدراسـة  إلات المعيارية نحرافمتوسطات الحسابية واإلال( قيم 3-4يبين الجدول رقم )        
 .عبارات ىذا البعدعمى 

 (3-4جدول رقم )
 البيروقراطيةد ال قافة لبعالمعيارية  المتوسطات الثسابية واإلنثرافات

 رقم الفقرة
المتوسط                    

 الثسابي
اإلنثراف 
 المعياري

 درجة الترتيب
 التقدير

يعتبر التسمسل اليرمي لتنفيذ األعمال ميما في ثقافة   2
 المنظمة

 مرتفعة 1 1.13 3.97

تركز ثقافة المنظمة عمى الرقابة الدورية عمى  3
 الموظفين         

 مرتفعة 2 1.12 3.94

 تركز ثقافة المنظمة عمى تنفيذ الموائح 4
 واالنظمة في إدارة العمل 

 مرتفعة 3 1.17 3.75

تركـز ثقــافة المنـظمـة عـمى اإللـتـزام بالمسؤوليات بكل  1
 دقة

 مرتفعة 4 1.21 3.71

 مرتفعة 5 1.1 3.69 ثقافة المنظمة باإلجراءات الرسميةتيتم  9
تتحدد الصالحيات والمسؤوليات استنادا إلى ثقافة  7

 المنظمة
 مرتفعة 6 1.18 3.56
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 تتغاضى ثقافة المنظمة عن التغيرات البيئية  5
 المحيطة بيا   

 مرتفعة 7 1.97 3.58

 متوسطة 8 1.18 3.14 التغيير ىال تميل ثقافة المنظمة إل 6
تحدد ثقافة المنظمة األسموب المناسب لتأدية  8

 األعمال اليومية   
 متوسطة 9 1.2 2.83

 مرتفعة - 1.58 3.57 المتوسط الثسابي العام 
 spssن باإلعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثالمصدر:  

البنوك  يـدة فـسائـية الـراطـروقـبيـافة الـثقـعد الـبارات بد ـتوسطات عـأن م (3-4رقم ) تضح من الجدول ـي      
( وفق مقياس التدرج 3.97-2.83ت بين)ـراوحـييا تـف فينـموظـالظر ـة نـمن وجي يجلـوكاالت جـة لـاريـالتج

ما ـ( م1.58ياري )ـمع رافـوبانح( 3.57بدعد )ـذا الـعبارات ىـالعام ل حسابيـال متوسطـالخماسي، حيث بما ال
 .  ىذه البنوك البيروقراطية في الثقافة يشير إلى توافر

بر التسمسل ـيعتبارة " ـمية، ىي عـية أىـيروقراطـة البـقافـبارات بعد الثـثر عـجدول أن أكـح من الـتضـما يـك    
 م ـ( ث1.13ياري )ـمع رافـوانح( 3.97) يـط حسابـة " بمتوسـافة المنظمـا في ثقـال ميمـاليرمي لتنفيذ األعم

 حرافـوان( 3.94) توسط حسابيـ" بم الموظفين" تركز ثقافة المنظمة عمى الرقابة الدورية عمى تمييا عبارة 
عمل " ـة في إدارة الـاألنظمح و ـيذ الموائـنفــمة عمى تـظـافة المنـقـز ثـارة " تركـبـأتي عـعدىا تـوب( 1.12) معياري

ة ـقافـثال أىمية لبعدقرات ــل الفــت أقــل كانـممقابـي اـ(، وف1.12) اريـمعي وانحراف( 3.94) يـسابـحط ـمتوسـبـ
( 1.18) معياري وانحراف( 3.14" بمتوسط حسابي )تميل ثقافة المنظمة إلى التغيير ة ىي" الـيـراطـيروقـالب

 وانحراف( 2.83) إلى ثقافة المنظمة " بمتوسط حسابي استنادا" تتحدد الصالحيات والمسؤوليات  تمييا العبارة
ظير من النتائج أن متوسطات عبارات بدعد الثقافة البيروقراطية كانت مرتفعة، وربما يعود ي (.1.18معياري )

في السيطرة عمى جميع ما يتعمق بالعمل  البنوك التجارية لوكاالت جيجلب الموظفينالسبب في ذلك إلى رغبة 
 .باألنظمة والتعميمات يمتزمونأنيم مسؤولون أمام الجيات الرسمية، وبالتالي بنتيجة شعورىم 

 بعد ال قافة اإلبداعية: .2
نة ات المعيارية الجابات أفراد عينحرافمتوسطات الحسابية واإلال( قيم 4-4يبين الجدول رقم )         

 .عبارات ىذا البعدعمى الدراسة 
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 (4-4جدول رقم)
 المعيارية لبعد ال قافة اإلبداعية المتوسطات الثسابية واإلنثرافات

          spssن باإلعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثلمصدر: ا 
البنوك التجارية  أن متوسطات عبارات بدعد الثقافة اإلبداعية السائدة في (4-4) يتضح من الجدول رقم    

تدرج الخماسي ـقياس الـق مـ( وف3.71 -2.66)ت بينـراوحـييا تـف ينـوظفـالمظر ـية نـن وجـم لوكاالت جيجل
فر الثقافة ا(، مما يشير إلى تو 1.65معياري ) وبانحراف (3.11العام لعبارات ىذا البدعد )حيث بما المتوسط 

 .  ىذه البنوك اإلبداعية بشكل متوسط في
تحرص ثقافة المنظمة كما يتضح من الجدول أن أكثر عبارات بعد الثقافة اإلبداعية أىمية، ىي عبارة "     

مكانيات  معياري  وانحراف( 3.71" بمتوسط حسابي) الموظفينعمى العدالة في توزيع العمل بما يتوافق وا 

المتوسط  العبارة                  رقم الفقرة
 الثسابي

اإلنثراف 
 المعياري

 درجة الترتيب
 التقدير

تحرص ثقافة المنظمة عمى العدالة في توزيع العمل بما  11
مكانيات الموظفين   يتوافق وا 

 مرتفعة 1 1.94 3.71

اعتبار الخطأ مصدر من تدعو ثقافة المنظمة إلي  14
 مصادر التعمم

 مرتفعة 2 1.11 3.58

 مرتفعة 3 1.22 3.55 تسيم ثقافة المنظمة في الوالء التنظيمي لدي الموظفين  15
 مرتفعة 4 1.13 3.52 تسيم ثقافة المنظمة في توفير جو من الشفافية 12
 متوسطة 5 1.14 2.97 داءالتميز في اآل ىتسعى ثقافة المنظمة إل 16
تشجع ثقافة المنظمة عمى مواجية التحديات لتحقيق   19

 األىداف
 متوسطة 6 1.17 2.92

تشجيع الموظفين عمى قبول  ىتميل ثقافة المنظمة إل 17
 التحدي والمخاطرة

 متوسطة 7 1.11 2.77

تسيم ثقافة المنظمة في تييئة المناخ المساعد عمى  11
 اإلبداع

 متوسطة 8 1.21 2.77

 متوسطة 9 1.16 2.71 تدعم ثقافة المنظمة دور فرق العمل لمواجية المشكالت 13
 تساعد ثقافة المنظمة في تكوين فرق عمل  18

 مبدعة   
 متوسطة 11 1.26 2.66

 متوسط -    1.65 3.11 المتوسط الثسابي العام 
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اعتبار الخطأ مصدر من مصادر التعمم " بمتوسط  ى( ثم تمييا عبارة " تدعو ثقافة المنظمة إل1.94)
 ى( وبعدىا تأتي عبارة " تسيم ثقافة المنظمة في الوالء التنظيمي لد1.11معياري) وانحراف( 3.58حسابي)
المقابل كانت أقل الفقرات المطبقة لمثقافة  (، وفي1.22معياري) وانحراف( 3.55" بمتوسط حسابي) الموظفين

 وانحراف( 2.71اإلبداعية ىي " تدعم ثقافة المنظمة دور فرق العمل لمواجية المشكالت " بمتوسط حسابي )
وفي األخير تأتى عبارة "تساعد ثقافة المنظمة في تكوين فرق عمل مبدعة " بمتوسط  ،(1.16) معياري
النتائج أن متوسطات عبارات بدعد الثقافة اإلبداعية كانت  تظير وأ (.1.26معياري ) وانحراف( 2.66حسابي)

فقط ببعض الجوانب اإلنسانية  محل الدراسة البنوكمديري  اىتماممتوسطة، وربما يعود السبب في ذلك إلى 
معرفة إمكانيات كل فرد، وبالتالي تكون ىناك بلمتعمم من أخطائيم مما يسمح لممسؤولين  الموظفينكدفع 

وىذا ما يزيد من شعورىم بالرضا  موظفعدالة من ناحية توزيع الميام والمسؤوليات حسب إمكانيات كل 
، كما أنيم ال ييتمون بشكل كافي بتوفير بيئة مناسبة تسمح لألفراد بإخراج وبالتالي يزيد من والئيم ستقراراإلو 

 ل المشكالت ـبشكل كاف بتكوين فرق العمل لمواجية التحديات وح ىتمامعدم اال وأيضا، قدراتيم اإلبداعية
 .د منافسة من طرف البنوك األجنبيةويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم وجو 

 الداعمة: بعد ال قافة .3
ينة ـراد عـيارية جابات أفـات المعـنحرافسابية واإلـحـطات الـمتوسالم ـ( قي5-4م )ـدول رقــن الجـيبي

 .عبارات ىذا البعدعمى الدراسة 
 (5-4جدول رقم )

 المتوسطات الثسابية واإلنثرافات المعيارية لبعد ال قافة الداعمة
المتوسط  العبارة                  رقم الفقرة

 الثسابي
اإلنثراف 
 المعياري

 درجة  الترتيب
 التقدير

ثقافة المنظمة عمى العدالة) المساواة ( بين   تؤكد 21
 الموظفين

 مرتفعة 1 1.12 3.69

تدعم ثقافة المنظمة لمموظفين حرية التعبير عن  21
 الرأي

 مرتفعة 2 1.13 3.36

تزرع ثقافة المنظمة الثقة في نفوس الموظفين   24
 داخل المنظمة

 متوسطة 3 1.19 3.17

تركز ثقافة المنظمة عمى الجانب اإلنساني في  23
 العمل 

 متوسطة 4 1.98 3.11
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تدعم ثقافة المنظمة مشاركة الموظفين في صنع  22
 القرار

 متوسطة 5 1.32 2.81

توسع ثقافة المنظمة االتصاالت الوظيفية بين  25
  الموظفين خارج حدود المنظمة 

 منخفظة 6 1.21 2.34

 متوسطة - 1.66 3.18 المتوسط الثسابي العام    

                           spssباإلعتماد عمى نتائج  ناالباحثمن إعداد المصدر:  
البنـوك التجاريـة لوكـاالت  يـسائدة فــمة الــداعــة الـثقافــعد الـبارات بدــضح من الجـدول أن متوسـطات عــتـي       

( وفـق مقيـاس التـدرج الخماسـي، حيـث 3.69-2.34)ن ـيــت بـراوحـــيا تـيــف نـفيــوظـمـالر ـظــة نـيــن وجـم جيجل
فر الثقافـــة ا(، ممـــا يشـــير إلـــى تـــو 1.66معيـــاري ) وبـــانحراف ( 3.18لعبـــارات ىـــذا البدعـــد )بمـــا المتوســـط العـــام 

 .  البنوك  الداعمة بشكل متوسط في ىذه
ة عمى تؤكد ثقافة المنظمكما يتضح من الجدول أن أكثر عبارات بعد الثقافة الداعمة أىمية، ىي عبارة "   

عبارة " تدعم ( ثم 1.12معياري ) وانحراف( 3.69) " بمتوسط حسابي الموظفينالعدالة ) المساواة ( بين 
وفي ( 1.13) معياري وانحراف( 3.36) الرأي " بمتوسط حسابية المنظمة لمموظفين حرية التعبير عن ثقاف

الوظيفية بين  االتصاالت" توسع ثقافة المنظمة  الداعمة ىيمطبقة لمثقافة  فقرةوفي المقابل كانت أقل 
جاءت متوسطات (، 1.21معياري ) وانحراف( 2.34خارج حدود المنظمة "، بمتوسط حسابي ) الموظفين

البنوك التجارية لوكاالت عبارات بدعد الثقافة الداعمة بدرجة متوسطة ويعود السبب في ذلك إلى أن مديري 
من خالل الشفافية في العمل وعدم التحيز لطرف آخر،  الموظفينيسعون إلى تحقيق الثقة لدى  جيجل

ن ـوع مـن مـون ليـيتيحو  ،ةـلكي ال تقل الثق الموظفينفيحاولون تحقيق العدل والمساواة في توزيع الميام عمى 
بين  ( المساواة بارات " تؤكد ثقافة المنظمة عمى العدالة )ـئ العـؤكد ىذا مجيـ، ويمـئيراآرية في إبداء ـالح

كما ، " في المراتب األولى ليذا البدعد حرية التعبير عن الرأيلمموظفين تدعم ثقافة المنظمة " و"  الموظفين
القرارات شعورا منيم بأنيا ميمة القائد وأن ىذا يتم عن طريق  اتخاذفي  الموظفينك أنيم ال يعممون عمى إشرا

" في في صنع القرار الموظفينفة المنظمة مشاركة تدعم ثقا، ويؤكد ىذا مجيء العبارة " السمطة الممنوحة ليم
ا ما يفسر مجيئ ذخارج حدود العمل وى الموظفينكما أنيم ال ييتمون بالعالقات بين   المرتبة ما قبل األخيرة

بدرجة تقدير " خارج حدود المنظمة  الموظفينالوظيفية بين  االتصاالتتوسع ثقافة المنظمة العبارة " 
 .منخفظة
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البناو  التجارياة فاي  يدار اإل اإلباداع بمستوى الخاصة النتائج المتعمقة بإجابات أفراد عينة الدراسة 4.2.2
 فيها: الموظفينوجهة نظر  من لوكاالت جيجل

نــة الدراســة جابــات أفــراد عيإلات المعياريــة نحرافــمتوســطات الحســابية واإلال( قــيم 6-4يبــين الجــدول رقــم )    
 عبارات ىذا البعد.عمى 

 (6-4) جدول رقم
 إلبداع اإلداريا لمستوى ات المعياريةنثرافالمتوسطات الثسابية واإل 

المتوسط         البعد العنصر
 الثسابي

 نثرافاإل 
 المعياري

درجة  الرتبة
 التقدير

تعتمد اإلدارة عمى األنظمة والقوانين والموائح  26
 عند اتخاذ القرارات

 مرتفعة 1 1.77 4.17

 مرتفعة 2 1.99 3.71 اإلدارة القرارات المتخذة قبل تنفيذىا تناقش 31
ل والتجديد ـعمـوير في الـتطـال ىل اإلدارة إلـيـتم 41

 في التعامل مع المشكالت
 مرتفعة 3 1.16 3.59

تدرج في اتخاذ ـموب الـخدم اإلدارة أسـستـت 28
 قراراتـال

 مرتفعة 4 1.91 3.56

 مرتفعة 5 1.99 3.53 رونةـمـيمية بـنظـوائح التـنفذ اإلدارة المـت 27
يني ـل روتـشكـرارات بـقـع الـامل اإلدارة مـتعـت 36

 ميديـقـوت
 مرتفعة 6 1.14 3.47

 مرتفعة 7 1.28 3.45 سيق الجيود بين الموظفينـتنـتيتم اإلدارة ب 29
رائيم لحل آتشجع اإلدارة الموظفين عمى إبداء  41

 المشكالت
 متوسطة 8 1.15 3.38

تمنح اإلدارة الموظفين السمطة المتكافئة مع  43
 يمـالمسؤوليات المنوطة ب

 متوسطة 9 1.16 3.38

تطرح اإلدارة وتشجع أفكار كثيرة لحل  35
 المشكالت في العمل

 متوسطة 11 1.14 3.34

 متوسطة 11 1.22 3.33 لمموظفينتفوض اإلدارة جزء من سمطاتيا  39
 متوسطة 12 1.21 2.94 ل المشكالتـحـي لـاعـجمـالل ـعمـع اإلدارة الـشجـت 31
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 متوسطة 13 1.17 2.89 الخاصة بالعمل الموظفين انتقاداتتتقبل اإلدارة  32

 متوسطة 14 1.19 2.88 تتحسس اإلدارة لممشكالت قبل وقوعيا 33
تشجع اإلدارة عمى التجديد واإلبتكار في أساليب  42

 العمل
 متوسطة 15 1.16 2.78

تكافئ اإلدارة الموظفين ذوي التفكير المتميز  38
 والمبدع لحل المشكالت ماديا ومعنويا

 متوسطة 16 1.14 2.73

تعمل اإلدارة عمى بعث جو من المرح والتسمية  37
 بين الموظفين

 متوسطة 17 1.11 2.67

تستخدم اإلدارة الطرق العممية الحديثة في اتخاذ  34
 القرارات

 متوسطة 18 1.21 2.64

 متوسطة - 1.55 3.25 المتوسط الثسابي العام 

    spssعمى نتائج  باالعتماد ناالباحثمن إعداد المصدر: 
 البنوك التجارية اإلبداع اإلداري في مستوىيتضح من الجدول أن متوسطات العبارات الخاصة بقياس       

درج ـتــاس الــيــقــق مـــ( وف4.17 -2.64ن )ــيـت بـراوحـيا تـفي فينـالموظمن وجية نظر لوكاالت جيجل 
 (، مما يشير إلى 1.55معياري ) وبانحراف( 3.25ارات )ـعبـلا ذهـيـل امـعـط الـمتوسـا الـمـيث بــي، حـماسـخــال

 .  ىذه البنوك توسط فيماإلبداع اإلداري  أن مستوى
تعتمد اإلدارة عمى  أىمية، ىي عبارة "اإلبداع اإلداري ضح من الجدول أن أكثر عبارات بعد ما يتـك       

( ثم تمييا 1.77معياري ) وانحراف( 4.17) " بمتوسط حسابيالقرارات  اتخاذاألنظمة والقوانين والموائح عند 
( 1.99) معياري وانحراف( 3.71) " بمتوسط حسابيتناقش اإلدارة القرارات المتخذة قبل تنفيذىا عبارة " 

" بمتوسط إلدارة إلي التطوير في العمل والتجديد في التعامل مع المشكالت تميل اوبعدىا تأتي عبارة " 
 يـىلإلبداع اإلداري طبقة ـرات المـفقـل الـانت أقـقابل كــوفي الم (،1.16) عياريـم حرافـوان( 3.59) سابيـح
بمتوسط حسابي " وي التفكير المتميز والمبدع لحل المشكالت ماديا ومعنويا د الموظفينتكافئ اإلدارة "  
، ثم تمييا عبارة " تعمل اإلدارة عمى بعث جو من المرح والتسمية بين (1.14) معياري وانحراف( 2.73)

تستخدم اإلدارة  وفي األخير تأتى عبارة "(، 1.11) معياري وانحراف( 2.67بمتوسط حسابي ) " الموظفين
جاءت  ،(1.21معياري ) وانحراف( 2.64) " بمتوسط حسابيالقرارات  اتخاذالطرق العممية الحديثة في 

وجود درجة عالية من  ويعود السبب في ذلك إلىبدرجة متوسطة،  اإلبداع اإلداريمتوسطات عبارات بدعد 
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، باإلضافة إلى سيادة الممارسات اإلدارية التقميدية التي تقدس النظم والقوانين البنوك ىذه المركزية في
ومن ثم العمل وفق التوجييات والتعميمات الصادرة من المديرين إلى  والتشريعات واإلجراءات المعمول بيا

 واتخاذة ـيات اإلداريـعممـي الـم فـيـإشراككذا  يا وـفيـموظلداع ـبإ من عـفـتوى مرتـبمسما ال يسمح ـم وظفينـالم
وىذا ناتج عن  مالتي تواجيي لدرجة أن الموظفين أنفسيم يكونون مترددين في تقديم حمول لمشاكل قراراتـال

نجاز األعمال. تراكمات العمل اإلداري مما ينعكس عمى تنفيد الميمات    وا 
 اختبار فرضيات الدراسة: 4.3

الفرضيات التي قامت عمييا ىذه الدراسة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج  اختباريتناول ىذا الجزء     
 مع فرضياتيا الفرعية: الرئيسيةالفرضية  اختبار ى. وفيما يمتياوصيات تعكس أىميـوت
 الفرضية الرئيسية:  

 لمتأكد من صحة الفرضية الرئيسية والتي مفادىا:     
مثقافـة التنظيميــة ل(  α<0.05ى داللــة )داللــة إحصـائية عنــد مسـتو  يوجــد أثـر ذو ال (:H0) الفرضاية الصاافرية

 اإلبداع اإلداري.  في مستوى 
 .اإلبداع اإلداري مستوى ألثر الثقافة التنظيمية في المتعدد اإلنحدار( نتائج 7-4يبين الجدول رقم )   

 (7-4الجدول رقم )
 اإلبداع اإلداري. مستوى فيال قافة التنظيمية كمتغير مستقل أ ر نتائج تثميل االنثدار المتعدد الختبار 

 التنظيميةالثقافة  المتغير المستقل:    ( Beta)قيمة   ( T) قيمة   مستوى الداللة

 الثقافة البيروقراطية 75777 75777 75777

 الثقافة اإلبداعية 75777 75777  *07577

 الثقافة الداعمة 75707 75777  75777

 R²قيمة  1.418

  Fقيمة   14.375

 مستوى الداللة 0.000 *

                                                           spss                                * sig  < 0.05ن باالعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثالمصدر:  

( وىذا يعني أن متغير R² =1.418( أن قيمة معامل التحديد )7-4يتضح من نتائج الجدول رقم )     
اإلبداع التابع المتمثل في  المتغير%( من التباين الحاصل في 41.8يفسر ما نسبتو )  لتنظيميةالثقافة ا
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(، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل 1.111، مستوى الداللة= F=14.375قيمة )بما أن . و اإلداري
لمثقافة التنظيمية في  α<0.05)) عند مستوى الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية

 .مستوى اإلبداع اإلداري
 (1.15 <، مستوى الداللة Beta =1.558) اإلبداعية مثقافةل وجود أثر( 7-4رقم ) الجدول نتائج ويبين    
 ةيـراطـروقـبيـالة ـثقافـن الـم في حيـن لم تـظيـر النـتائـج وجـود أثـر لكـل .مستوى اإلبداع اإلداري في
(Beta  =1.1841.15 > ، مستوى الداللة)   الداعمةثقافة الو (Beta  =1.178 مستوى الداللة ،< 

1.15 .) 
الثقافة  أبعاد لمفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية، والتي تتعمق بدراسة أثر اختباروفيما يمي     

 .                             التنظيمية في مستوى اإلبداع اإلداري
 الفرضية الفرعية األولى: 
مثقافة ل(  α<0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثر ذويوجد ال  :(Ho1الفرضية الصفرية )   

 اإلبداع اإلداري.  مستوىفي  البيروقراطية
 اإلبداع اإلداري    مستوى ( نتائج اإلنحدار البسيط ألثر الثقافة البيروقراطية في8-4يبين الجدول رقم )    
 

 (8-4الجدول رقم )
 اإلبداع اإلداري مستوىفي بعد ال قافة البيروقراطية  أ رالختبار  البسيط نتائج تثميل اإلنثدار

 القيم      
 اإلثصائية         

 الفرضية  

( Tقيمة)
 المثسوبة

( Tقيمة)
 الجدولية

 مستوى الداللة
Sig 

معامل 
 (R²التثديد)
 

نتيجة الفرضية 
 Ho1العدمية 

الفرضية 
 الفرعية األولى

 رفض 0.255 0.000 * 1.96 4.613

 spss                                 * sig  < 0.05ن باالعتماد عمى نتائج اإعداد الباحثمن المصدر:  

من التغير في ( %25.5)، مما يعني أن (R²= 1.255معامل التحديد )أن  (8-4) يبين الجدول رقم     
( المحسوبة T) قيمة كما يبين أيضا أن  ،التغير في الثقافة البيروقراطيةاإلبداع اإلداري يعود إلى  مستوى

 اـبالـمـا Sigة ـداللــال ستوىــمما أن ــ، وب(1.96) غةـالـمبـدولية اـجـيمتيا الــن قــبر مـي أكــوى (4.613)ساوي ـت
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فرضية ـ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ال( 1.15) مستوى الداللة المعتمد أقل من  (0.000 * ) 
ة البيروقراطية ـمثقافـل(  α<0.05ة )ـستوى داللـند مـية عـصائـة إحـر ذو داللـأث ودـوج مىـنص عـتي تـبديمة الـال

 في مستوى اإلبداع اإلداري.
 الفرضية الفرعية ال انية:

 اإلبداعية مثقافةل(  α<0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وذ يوجد أثرال  :(Ho2الفرضية الصفرية ) 
 اإلبداع اإلداري.مستوى في 
    .اإلبداع اإلداري مستوى في اإلبداعية( نتائج اإلنحدار البسيط ألثر الثقافة 9-4يبين الجدول رقم )    

 (9-4الجدول رقم )
 اإلبداع اإلداريمستوى في ال قافة اإلبداعية أ ر بعد الختبار  البسيط نتائج تثميل اإلنثدار

 القيم      
 اإلثصائية         

 الفرضية  

( Tقيمة)
 المثسوبة

( Tقيمة)
 الجدولية

 مستوى الداللة
Sig 

معامل 
 (R²التثديد)
 

نتيجة الفرضية 
 Ho2 العدمية 

الفرضية 
 ال انيةالفرعية 

 رفض 1.336 0.000 * 1.96 6.377

       spss                           * sig  < 0.05ن باالعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثالمصدر:  

من التغير  33.6%) (، مما يعني أن(R²= 1.336أن قيمة معامل التحديد ) (9-4) يبين الجدول رقم     

 ( المحسوبةT) قيمة كما يبين أيضا أن . اإلبداع اإلداري يعود إلى التغير في الثقافة اإلبداعية مستوىفي 

 الا ـالب( Sig)الداللة  مستوى، وبما أن )1.96( وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة) 6.377) تساوي

، فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ( 1.15)مستوى الداللة المعتمد أقل من( 0.000)

في مستوى  اإلبداعية مثقافةل(  α<0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )التي تنص عمى 

 اإلبداع اإلداري.

 الفرضية الفرعية ال ال ة:
 الداعمة مثقافةل(  α<0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثر ذووجد ي ال :(Ho3الفرضية الصفرية ) 

 اإلبداع اإلداري.   مستوىفي 
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 .اإلبداع اإلداري  مستوى في الداعمة( نتائج اإلنحدار البسيط ألثر الثقافة 11-4يبين الجدول رقم )     
 (11-4الجدول رقم )

 اإلبداع اإلداريمستوى في بعد ال قافة الداعمة  أ ر الختبار البسيط االنثدارنتائج تثميل 
 القيم      
 اإلثصائية         

 الفرضية  

( Tقيمة)
 المثسوبة

( Tقيمة)
 الجدولية

 مستوى الداللة
Sig 

معامل 
 (R²التحديد)
 

نتيجة الفرضية 
 Ho3العدمية 

الفرضية 
 الفرعية ال ال ة

 رفض 1.115 0.009 * 1.96 2.713

 spss                                  * sig  < 0.05ن باالعتماد عمى نتائج امن إعداد الباحثالمصدر: 

من التغير  10.5%) (، مما يعني أن(R²=0.105أن قيمة معامل التحديد ) (10-4) يبين الجدول رقم    
 ةـمحسوبـ( الT) ةـمـقي كما يبين أيضا أن. الداعمةفي مستوى اإلبداع اإلداري يعود إلى التغير في الثقافة 

البالا ( Sig)، وبما أن مستوى الداللة )1.96(وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ) 2.713) تساوي
، فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة (  1.15) مستوى الداللة المعتمد أقل من( 0.009)

ستوى ـي مـف الـداعمـةة ـافـمثقـ( ل α<0.05ة )ـستوى داللـد مـة عنـصائيـة إحـر ذو داللـأث ودـوجمى ـالتي تنص ع
 .اإلداري داعـاإلب



 
 
 
 

      
     

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  
        

الفصل الخامس: نتائج وتوصيات 
 الدراسة

 
 تمهيد

تقديم المؤسسة محل الدراسة المبحث األول:  

منهجية البحثالمبحث الثاني   

بيانات المقابمة واالستمارة نتائج الدراسة وتحميلالمبحث الثالث :عرض   
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نتائج الدراسة 1.1  

الدراسة توصيات 1.1    
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 تمهيد:
بيانات ـىذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي اتضحت من خالل تحليل ومناقشة التوصلت     

التي تم الحصول علييا من عينة الدراسة، وفي ىذا الفصل سيتم عرض ملخص لمحتوى الدراسة وأىم النتائج 
ىذه النتائج، وذلك  التي توصلت إلييا إلى جانب مجموعة من التوصيات التي يوصي بيا الباحثان من خالل

 على النحو التالي:
 نتائج الدراسة: 5.1

، إضـافة البنـوك التجـاريفـي لقد توصلت الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج عـن خصـائص عينـة الدراسـة       
فـي البنـوك التجاريـة لوتـا ت  "اإلبـداع اإلداري  أثـر الثقافـة التنظيميـة فـي" حـول موضـوع  الدراسـة  أراءىمإلى 

 .جيجل
 الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة: بالخصائصالنتائج المتعلقة  5.5.1

( من %56.25) ثلوا ما نسبتوـور، إذ مـذتـال ـوة ىـدراسـينة الـراد عـين أفـا بـمغالب ـال اإلجتماعيوع ـنال. 1
 إجمالي عينة الدراسة.

 سنة( وقد مثلوا ما نسبتو 44إلى 33 الفئة من ). الفئة العمرية الشائعة ما بين أفراد عينة الدراسة ىي 2
 من أفراد عينة الدراسة. (39.06%)
 (، إذ مثلوا  ما نسبتو سانس يل . إن المؤىل العلمي الشائع بين أفراد عينة الدراسة ىو المؤىل )3
 من إجمالي عينة الدراسة. (59.38%)
( إذ سنوات 14ر منثأتأفراد عينة الدراسة ىو )العمل الحالي بين . إن عدد سنوات الخبرة الشائع في مجال 4

 من إجمالي عينة الدراسة.(%34.37)مثلوا ما نسبتو
( من 82.81%)إذ مثلوا ما نسبتو ( موظف. إن المستوى الوظيفي الشائع بين أفراد عينة الدراسة ىو )5

 إجمالي أفراد عينة الدراسة.
الثقافة التنظيمية السائدة في  فيما يخص مستوىالنتائج الخاصة بإجابات أفراد عينة الدراسة  5.5.1

 البنوك التجارية لوالية جيجل:
سـائدة بدرجــة  يــامــن وجـيـــة نـظــر موظفي البنـوك التجاريــة لوتـا ت جيجــل إن مسـتوى الثقافــة التنظيميـة فــي    

تلييـــا الثقافـــة  حيـــث بينـــت النتـــائج أن درجـــة تـــوافر الثقافـــة البيروقراطيـــة جـــاءت فـــي المرتبـــة ا ولـــى،متوســـطة، 
يعملـون ضـمن أنظمـة  محل الدراسة في البنوك الموظفينأن  تظيروىذه النتيجة  اإلبداعية، ثم الثقافة الداعمة.

وتعليمــات محــددة مــن جيــات حتوميــة، وأخــرى محــددة ضــمن تعليمــات البنــك، أي أن النتيجــة تعتــس اىتمــام 



 النتائج واإلقتراحات                                                         الخامس  لفصل ا
   

58 

د با نظمـة والتعليمـات فيمـا يتعلـق بسـير العمـل داخـل والتقيـ بـاإلجراءات الرسـمية محـل الدراسـةالبنوك التجاريـة 
اإلبـداع والمسـاندة، لتـن ضـمن ا نظمـة مـوظفين مسـتوى معـين مـن ىذه البنوك، وتذلك فإن ىذه الثقافة تتيح لل

 والتعليمات السائدة.
بمسـتوى  موجـود يـامــن وجـيــة نـظــر موظفي البنوك التجارية  لوتـا ت جيجـل في إلبداع اإلداريا إن مستوى -

الممارســات اإلداريــة محــل الدراســة علــى بنــوك التجاريــة المــوظفي  اعتمــادوىــذه النتيجــة تعتــس مــدى متوســط، 
التـزاميم بالتوجييـات والتعليمـات  مثـواإلجـراءات ومـن  ا نظمة والقـوانين تعتمد بشتل تبير علىالتي و  ،التقليدية

يســمح بمســتوى   وبالتــالي  المرتزيــة والرســمية وىــذا مــا يعتــس وجــود درجــة عاليــة مــن الصــادرة مــن المــديرين
 للموظفين.اإلداري  بداع اإل من مرتفع

    النتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة:  5.5.1
ذلـك أن اإلبـداع اإلداري و فـي مسـتوى  البيروقراطيـة ثقافةللد لة إحصائية  وذ أثر بينت نتائج الدراسة وجود. 1

الرقابــــة الدوريــــة علــــى و تنفيــــذ ا عمــــال فــــي التسلســــل اليرمــــي تحديـــد الســــلطات والمســــؤوليات وا عتمــــاد علــــى 
فــي اتخــاذ القــرارات وحــل المشــتالت ممــا  ا نظمــة والقــوانين واللــوائحتــؤدي الــى زيــادة التــزاميم ب تليــا المــوظفين

    يحد من توجييم نحو التميز في ا داء والتحدي والمخاطرة.
مســتوى اإلبــداع اإلداري مــن فــي  اإلبداعيــةشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود أثــر ذو د لــة إحصــائية للثقافــة أ. 2  

توزيـع العمـل بمـا يتوافـق العدالـة فـي الحـرص علـى و  وظفين اتجـاه عمليـمالمـخلق اتجاىـات إيجابيـة لـدى  خالل
متانيات وىذا ما يشجع الموظفين على إبـداء أراءىـم  باإلضافة إلي اعتبار الخطأ مصدر من مصادر التعلم يموا 

  وطرح أفتار تثيرة فيما يخص عمليم وحل المشتالت التي تواجييم.
ذلـــك أن و ، اإلبــداع اإلداري مســـتوى فــي الداعمــة نتــائج الدراســـة وجــود أثــر ذو د لـــة إحصــائية للثقافـــة بينــت .3  

ـــز ـــى العالقـــات اإلنســـانية  الترتي ـــر عـــن الـــرأي عل ـــدعيم حريـــة التعبي ـــى مبـــدأ المســـاواة وت ـــد عل مـــن خـــالل التأتي
 اإلداري. تشجيع وتعزيز اإلبداعيساىم في ن لموظفيل

 :الدراسة توصيات 5.1
عددا من التوصيات التي نأمل أن  نقدمأىم النتائج التي توصلت إلييا ىذه الدراسة، فإننا  على ا طالعبعد 

أىمية الثقافة التنظيمية في إيجاد بيئة خصبة تتيح تعظيم دورىا في تفعيل  يتون ليا دور فاعل في إبراز
 لوتا ت جيجل. نجاح تطبيق اإلبداع اإلداري في البنوك التجاريةاو 
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 :ات الدراسةمقترح 5.5.1
  جيجلبالبنوك التجارية لو ية الثقافة التنظيمية تمفيوم إداري من قبل القيادات اإلدارية  استيعاب. ضرورة 1

 مرتتزا ىاما يعتمد عليو نجاح أو فشل تطبيق اإلبداع اإلداري. باعتبارىا
من تجارب ا خرين  وا ستفادةعاب الثقافة التنظيمية، يستا. إقامة البرامج التدريبية التي تساعد على فيم و 2

 في تطبيق اإلبداع اإلداري.
تنظم ا ساليب اإلدارية المتبعة سواء في  . العمل على توضيح تافة ا نظمة المتبعة في البنوك التي3

ممارساتيا ثقافة تنظيمية يتتسبيا  التعيين أو الترقية أو الحصول على الحقوق أو أداء واجبات، والتي تصبح 
ا فراد بطريقة غير مباشرة،  نو تلما تانت ىذه ا نظمة واضحة وعادلة وىادفة تلما أسست ثقافة تنظيمية 

 قوية.
في النظم اإلدارية الحالية، من خالل اعتماد على ألية واضحة ومفيومة لدى الجميع لتقييم . إعادة النظر 4

 ا داء.
. إعداد برامج فعالة وىادفة تسعى إلى تنمية و ء الموظفين في المنظمة، من خالل تلمسيا احتياجات 5

جتماعية، واستخدام الطرق غير الرسمية في الوظيفية والحياتية، باإلضافة إلى مشارتتيم في مناسباتيم ا 
زالة الحواجز النفسية وا جتماعية بين الرؤساء والمرؤوسين   .تنمية وتوطيد العالقات اإلنسانية، وا 

 . توفير اإلمتانات الفنية والمالية ا زمة لدعم تطبيق اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية لو ية جيجل.6
مع البنوك التجارية ا جنبية، خاصة في مجال متابعة التجارب الرائدة في مجال  . تفعيل تبادل الخبرات7

 اإلبداع اإلداري.
العمل على تبسيط أنظمة وقواعد العمل، وا بتعاد عن المرتزية والحرفية  والتشدد في تنفيذ المسائل . 8

جراءات خاصة إلنجاز ما تاحة الفرصة للموظفين بتطوير قواعد وا  يوتل إلييم . فيذا من شأنو  الشتلية ، وا 
 أن يوفر ىامش من الحرية للموظفين إلظيار إبداعاتيم .

المحافظة على وجود نظام اتصا ت فعال يسمح للموظفين بإبداء آرائيم ومقترحاتيم مـن خـالل  .9
 ا جتماعات واللقاءات الدورية بين الرئيس والمرؤوسين. فيذا من شأنو أن يتسر حواجز الخجل والخوف

 بينيم.
 : أفاق الدراسة 5.5.1

 يقترح الباحثان إجراء دراسات مستقبلية مثل:    
 . إجراء دراسة حول دور الثقافة التنظيمية في القضاء على الفساد اإلداري في القطاع الحتومي.1
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 . إجراء دراسة حول دور الثقافة التنظيمية في إدارة التغيير.2
 .في الرفع من فعالية فرق العملإجراء دراسة حول عالقة الثقافة التنظيمية  .3
 . إجراء دراسة حول دور الثقافة التنظيمية في تفعيل اإلدارة بالمشارتة.4
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 عــــــــــــالمراجقائمة  
 

 بالمغة العربيةالمراجع 
 ب:ــــــــــالكت أ.      

 عمان  ،، العراق لمنشر والتوزيع1، طإدارة المعرفة، الممارسات والمفاىيم "الممكاوي، "  إبراىيم الخموف .1
 .2007األردن،    
 يةـ"، الدار الجامعتنظيميةـمارسات الـمـيياكل والـصميم الـتـممي لـيل العـم، الدلــــيـنظـتـال"ر، ــــــاىــمد مــأح .2

 .2004اإلسكندرية، مصر،     
ــ، عم1ط ، دار الميسر لمنشر والتوزيع والطباعة،اإلبداع اإلداري "ة، " ــــــبالل خمف السكارن .3   األردن ،انــ
   2011. 
 األردن ،انــــسرة لمنشر والتوزيع، عم، دار المي1، طالتطوير التنظيمي واإلداري "ة، " ــــــخمف السكارنبالل  .4
    2009. 
 األردن  ،انـــــ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عم2، طل"ـــــالعميات أخالقة، "ــــــــبالل خمف السكارن .5

    2009. 
 .2003ر، ـــــة لمنشر، الجزائــــىوم "، دار ي اإلدارةـرارات فــــاذ القـــــخـاتات، " ــــويسـن لعــــديـال الــجم .6
 األردن،  ،انـــــ، دار حامد لمنشر والتوزيع، عم2، ط" يــــور كمــــات، منظـــــــإدارة المنظم م، "ــــــــن حريـــــحسي .7
    2009. 
 ر حامد لمنشر ، دا2"، طالتنظيمي: سموك االفراد والجماعات في منظمات االعمالالسموك حسين حريم، " .8
  . 2009 ،ردنوالتوزيع، عمان، األ   
  ، دار المسيرة لمنشر والطباعة 1ط ،عمالء "ـة الـــدمـودة وخـــإدارة الجريجات،" ـمود الفـم حـر كاظـــيـضـخ. 9
 .2002 ان، األردن،ــــعم    

  ةــة اإلداريـــة لمتنميـــة العربيـــــ، المنظم" يـــــداع التنظيمــــــإدارة اإلب وري، "ـــــم الفاعـــد الحميـــعبت ـــرفع .11
 .2005، مصر ،القاىرة     
  .2010ان، األردن، ــدار الميسرة لمنشر والتوزيع، عم "، يــــوك التنظيمـــــالسم"  د ديري،ـــد محمــــزاى .11
 انــــ، دار وائل لمنشر والتوزيع، عم1، طاإلدارة، أساسيات إدارة األعمال "ف البرنوطي، " ــاد نايــسع .12

                                                    .2001، األردن     
 عـتوزيـوال رـمنشـة لـدار الراي، 1، طعالة "ـة الفـقرارات اإلداريـخاذ الـب اتـاليـأسدة، " ــــمـرس جـــطـم بـــميـس. 13
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    .2009ان، األردن ، ــــعم     
 ر ـنشـرفة لمـــــمعـوز الــــــنـ، دار كار "ـــــــتكـداع واالبـــــإدارة اإلببوي، " ــر عــــنيـد مــــدة، وزيـــــمـرس جــطـم بــميـس .14
 .2006عمان، األردن،  والتوزيع،     
 ، مطبعة " نظيمي، موضوعات وتراجم وبحوث إدارتو مقدمةـوك التــمـالس ، "اد الربـجمد ـد أحــيـس .15

 .2005ي، مصر، ر العش     
 ، دار وائل  1"، ط اإلدارة واألعمالطاىر محسن منصور الغالبي، " و صالح ميدي محسن العامري،  .16

 .2007ان، االردن  ـــــلمنشر والتوزيع، عم     
  إلدارةـل يةـمينـرات الـخبـز الـــــركــ، م3"، ط المناىج التدريسية المتكاممةق،" ـــــيـوفـن تــــــمرحمـد اـــــبـع.17
 .2004 مصر،     
 إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية المنظمة العربية لمتنمية ي حمودة، " ــــد عمـــعبد الناصر محم .18
 .2005"، القاىرة، مصر،  اإلدارية    
  3ط ،واسس سموك الفرد والجماعة في التنظيم "  تنظيمي: مفاىيمـموك الـالسكامل محمد المغربي، "  .19

 .2004دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،        
 ان ــــعم ،والتوزيع ، دار الشروق لمنشر1، ط" سموك المنظمة، سموك الفرد والجماعة ماجدة عطية، " .21

 .2003األردن،      
 ع ــتوزيــر والـنشــيسرة لمــ، دار الم3، طداعي "ـر اإلبــيـتفكـدرات الـية قـنمـتي، " ــــيطـطـد الــــمـد حـــــحمـم .22
 .2007 األردن، ان،ــــعم     
 ، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة 1، ط"ز ـتميـداع والـق إلى اإلبـطريـالي، " ـــيبـعتـد الـــد زويـمحم .22
 .2007مصر،      
 السموك التنظيمي، دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات محمد قاسم القريوتي، "  .23

 .2009، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 5، طاألعمال "     
 ، دار وائل لمنشر والتوزيع 3، طالتنظيمي في منظمات األعمال "السموك محمود سميمان العميان، "  .24
  . 2006عمان، األردن،     
 ة ـ"، الدار الجامعية اإلسكندري التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة مصطفى محمود أبو بكر، " .25
 .2007مصر،      
 الجامعية  ، مجد المؤسسة1"، ط ت(ساف، الممار ــادئ، الوظائـة، )المبصر اإلدارة المعا ل،"ـــميـخ ىـوسـم .26

 .2005لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان      
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  والنشر ، دار وائل لمطباعة1، طة "ــــم حديثـــات ومفاىيــي، أساسيــر التنظيمــالتطويوزي، " ـــــي المـــموس .27
 .1999عمان، األردن،      
 ، األردنانــل لمنشر والتوزيع، عمـــ، دار وائ1"، ط يةستراتيجت اإلدارة االياأساس م، "ـــــد سالـــد سعيــــمؤي .28
     2005. 
 عمان ،، إثراء لمنشر والتوزيع1، طرارات اإلدارية "ـاذ القـــداع في اتخـــ، " اإلبلضن الفـــد عبد الحسيـــمؤي .29

 .2009األردن،      
 رـــــالجزائ، ةــــة العامـــالمحمدي ، دار" يوك التنظيمــة والسمــوارد البشريـــإدارة المدون ، " ــــدادي ع صرنا .31

2003 . 
 ر ــنشـمـل لـ، دار وائ1، طديثة "ـتجارب الحـص والـصائـمفاىيم والخـإدارة االبتكار الجم، " ـود نـبـم عــــجـن .31
 .2003، ردنان، األــــمـع، عـــوزيـوالت     
 الدوريات:ب.      

 مجمة ،ة اإلبداعية واإلبتكارية في المؤسسات العربية "ــاء وتعزيز البيئـــات بنـــب،"  أليـــن الديضام رمـــإبراىي .1
 .2007 السعودية، ،اضـــلريا ،يي والمينـــب التقنــــلمتدري ةالعامسة (، المؤس107د )د، العةب التقنيـــالتدري   
 اســــي البوتـــداع اإلداري لشركتــــة واإلبـــيميـظـة التنـافـثقـن الـــيـة بــــرة، " العالقـــد الصرايــــد المجيــم عبـــأكث .2
  مؤتة لمبحوث والدراسات: سمسمة العموم  مجمة ن العامتين األردنية دراسة مسحية "،تيوالفوسفات المساىم   
 .2003(، األردن، 4(، العدد)18المجمد) ، اإلنسانية واالجتماعية   
  معدات نــــة العالقة بيــدراسة في طبيع : ةة الشاممـــلمتنمي سيكمدخل أسا ةوي، " ثقافة المؤسســـــــة قــــبوحني .3
 . 2003(، جامعة ورقمة، الجزائر، 2، العدد)مجمة الباحث"،  اءة األداءـــالثقافة وكف    
 ة األردنية في ــالمجمة "، ــاء المعرفـــرىا في بنـــة وتأثيـــة التنظيميـــد، " الثقافـــــاد الساعــــم، رشـــــن حريـــــحسي .4

 .2006( الجامعة األردنية، األردن، 2)(، العدد2(، المجمدإدارة األعمال   
 ينتشر   ةـمجمة جامعداع اإلداري "، ـاإلبة في ـادة التحويميـاد القيـر أبعـــأث اراختبد المحسن نصالي، " ــعب .5
 .2008(، حمب، سوريا، 1العدد) ،(30المجمد ) ،لمبحوث والدراسات العممية    
   " اوي،"  نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداعــد ممكــود األحمـــار، ونازم محمـة النجـــزة جمعـــفاي .6
 .2010 سوريا، (،2(، العدد )26، المجمد )والقانونية االقتصادية مجمة جامعة دمشق لمعموم    
  ة ـــرىا في الرضا الوظيفي لمعاممين: دراسة ميدانيـــدى تأثيـــة ومـــة التنظيميــــي، "الثقافــــد العريفــــمنصور محم .7

   (2)(، العدد5المجمد) ،الـــاألعمة في إدارة ــة األردنيـــالمجمة"، ـــة اليمنيــن  لجميوريـــة من شركات التأميـــلعين
 .     2009اليمن،  جامعة عمران،   
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 ول ـــة حـــميداني ة: دراس ري"ــاع الحكومي الجزائــداع في قطــرزاق،" اإلبـــد الـــل عبـــراج، وخميــــواري معــــى .8
 رالعموم االقتصادية وعموم التسيي ، مجمةة الصناعية بغردايةــات ومحاضرات اإلبداع بالمنطقــصفق   
 .2006، الجزائرواط، ـــة األغـــجامع، (6العدد)   
 الرسائل واألطروحات الجامعية:ج. 

 كمية  رسالة ماجستير غير منشورةى أداء الموارد البشرية "، ـة عمـــة التنظيميـــر الثقافـم، " تأثيــاس سالـــإلي .1
 . 2006المسيمة، الجزائر،  ،االجتماعية، جامعة محمد بوضياف عموم    

 رسالة ماجستيرات، " دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق اإلبداع المؤسسي "، ــد الرؤوف شتـــاس عبـــإين .2
 .2003 ، جامعة اليرموك، األردن،غير منشورة    
   جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورةداع اإلداري"، ــة واإلبـزي، " الثقافة التنظيميــاور العنــن منـام بـبس .3

  .2006، الرياض، السعودية نايف العربية لمعموم األمنية،    
    " ري القطاع العامــي لمديــو باألداء الوظيفـــداع اإلداري وعالقتـــاإلب، " ةــــق العجمـــة توفيــق عطيـــــتوفي .4
  فمسطين ،غزة ،جامعة االسالميةال، رسالة ماجستير غير منشورة وزارات قطاع غزة، ىدراسة تطبيقية عم   
   2009. 
 " الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية ودورىا في تطبيق الجودة الشاممة "جاسم بن فيحان الدوسري، . 5
  .2006الرياض، السعودية ،  جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، ماجستير غير منشورة رسالة    
 جامعة نايف ،"، رسالة ماجستير غير منشورة حاتم عمى حسن رضا، " اإلبداع وعالقتو باألداء الوظيفي. 6
 . 2003الرياض، السعودية،  ،العربية لمعموم األمنية   
 بحث تطبيقي عمى  :السموك اإلبداعي لمعاممينحسام عبد اهلل األحمد، " أثر الثقافة التنظيمية في تنمية . 7
 . 2008 سوريا، ،ة حمبـــــ، جامعرسالة ماجيستير غير منشورةة حمب"، ــج في مدينـزل والنسيــمؤسسات الغ  
 كمية  ،"، رسالة ماجستير غير منشورةسمية بروبي،"  دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية  8
 .2011، الجزائر، ، سطيفالعموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس    
 وحدات ري اإلدارات فيـري العموم ومديـمدي ىداع اإلداري لدـــاإلب، " يــي الكميبــد بن عمــصالح بن محم .9
   .2012،اــبريطاني ،ةـــس العالميـــكميمانت ــة سانـــ، جامعر منشورةـــغي وراهــة دكتـــأطروح، " ةــاإلدارة العام    

  األنماط القيادية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية، لدى الفئات اإلدارية في "عبد الرحمن فالح العبادلة،  .11
 . 2003، جامعة المؤتة، األردن،  ماجستير غير منشورة "، رسالة محافظات جنوب األردن     
   التجاريةوك ــة في البنــة ميدانيــ: دراس ر"ــالتغيي اهاتجة في الوالء ــة المنظميـــالثقاف ة، " دورـــر بمجازيـــعم.11
 .2010جامعة البمقاء التطبيقية، األردن،   منشورة، ر غيرــ، رسالة ماجيستةــاألردني   



  
 

09 

 ماجستير غيررسالة فارس طرد، " واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "،  . 12
 .2007، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر  منشورة      
رسالة ماجستير ، محمد بزيع حامد بن تويني العازمي، " القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري " . 13
 . 2006 ،السعوديةالعربية لمعموم األمنية ، الرياض،  ، جامعة نايف منشورة غير
   رسالة ماجستير غير"،  مـزام التنظيــا بااللتـــة وعالقتيـــة التنظيميــالثقاف د بن غالب العوفي، "ـــمحم . 14

 .2005، السعودية، ضف العربية لمعموم األمنية، الريا، الرياض، جامعة نايمنشورة      
  رسالة ماجستير غير منشورةمحمد سعد فيد المشوط، " أثر بيئة العمل عمى اإلبداع اإلداري "،  .15
 .2011جامعة الشرق األوسط، الكويت،      

 رسالة ماجستير بن قرقورة ليندة، " الثقافة التنظيمية مدخل إستراتيجي إلحداث التطوير التنظيمي"، . 16
 .2008، الجزائر ،رجامعة الجزائ ،كمية عموم التسيير ،غير منشورة     

 المؤتمرات والممتقيات: د.      
 المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية إبراىيم أحمد عواد أبو جامع، " الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري "، . 1

 .2009 نوفمبر، الرياض، السعودية، 4-1، لحكوميا نحو أداء متميز في القطاع    
 المؤتمر  " يةـغربـضفة الـي الـعاممة فـصرف الـدى المـداع اإلداري لـواقع اإلب" ويطي، ـيل شبمي السـماعـإس. 2

  كمية  ،أفريل  27-29العممي الثالث حول " إدارة منظمات األعمال: التحديات العممية المعاصرة "    
 .  2009 ان، األردن،ـــعماالقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة العموم التطبيقية،    
    التنافسية" ميزةـعاد الـقني وأبـداع التب" العالقة بين أنواع اإل، يلـاعـيم إسمـراىــيد إبـل، ورغـطويـمد الــرم أحـأك .3
  :األعمال ارة" إدول ـح الثـعممي الثـالمؤتمر الدراسة ميدانية في مجموعة مختارة من شركات الصناعة،    
 التطبيقية اد والعموم اإلدارية، جامعة العمومــصـمية االقتـك ،أفريل  29-27معاصرة " ـمتحديات العممية الـا   
 .2009 عمان، األردن،   
 كةالمشار  زـــــي تعزيـــة ودورىا فـــة التنظيميـــثقافي، "الـد التميمــل محمــاد فاضــأيو ي، ــــاكر جار اهلل الخشالـــش .4
المؤتمر العممي الثالث حول " إدارة منظمات األعمال:  ة التحديات المعاصرة "،ــرار لمواجيــالق باتخاذ   

ية ـتطبيقـموم الـعة العـة، جامـموم اإلداريـاد والعـتصـة االقـميـك ،ل ـريـأف 27.29 رة "ـمعاصـال  التحديات العممية
 . 2009 األردن،، مانـع
 المؤتمر العممي الدولي حول ، " تنمية وتدعيم اإلبداع في المنظمات، " غياط، وأسماء زدوري شريف .5
 .2010قالمة، الجزائر، جامعة ، ماي 13 -12"  اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة "  
 " أثر اإلبداع عمى تحسين مستوي أداء الموارد البشرية في البنوك التجارية األردنية " ، طالل نصير .6
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 ماي  19 -18 ، مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول اإلبداع والتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة    
 .2011بميدة، الجزائر،ال ،دحمب سعد جامعة    

  مات ـنظـين أداء المـناء وتحسـي بـي فـداعـر اإلبـدور الفك ، "يـداحـان مـثمـعو عبد الرحمان بن عنتر،  .7
ماي  19 -18، لحديثةا الممتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات "  المعاصرة    

 .2011بميدة، الجزائر،الدحمب،  جامعة سعد
 الممتقى الدولي الثالث حول: ، " المنظمي أثر المعمومات في االبداع،"  خالد بني حميدانو فراس الشمبي،  .8
  اإلدارية مية االقتصاد والعمومـ، ك لـريـأف 29 -27،  "رة ـمعاصـمية الـعالـات الـتحديـال :ات ـظمـمنــ" إدارة ال 
 .2009، عمان، األردن، جامعة العموم التطبيقية  
 تنمية اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمات،"   حنان رزق اهللو وسام شيمي، و  ،فييمة بديسي .9
، جامعة سعد ماي 19 -18،ثةديالح"اإلبداع والتعبير التنظيمي في المنظمات  حولالدولي  الممتقى  " 

 .2011الجزائر، ،بميدةال دحمب
 كريمة حاجي، " المسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات األعمالو مسعودة شريفي،  .11

 األعمال، السموك األخالقيالمنظمات  الدولي الثالث حول ثقافة مداخمة ضمن الممتقى، " المعاصرة
 .2012فيفري، جامعة بشار، الجزائر ،  15 -14، لممارستيا

 والتغير    الممتقى الدولي حول اإلبداع، " ميمود زيد الخير، " أثر التدريب عمى اإلبداع والتغيير التنظيمي .11
 .2011 ،رـزائـجـال دة،ـميــبالمب ـعد دحـة سـامعـاي ، جـ، م19 -18، ثةـحديـلا ماتـمنظـي الـمي فـتنظيـال   
 زة تنافسية مستدامة فيـق ميـتحقيـل لـمدخـداع كـوري، " اإلبـنصـزين مـر، والـديــن نـدين بــصر الـن .12

 رة " ـمعاصـال  "، المؤتمر العممي الثالث حول " إدارة منظمات األعمال: التحديات العمميةاألعمال  منظمات
 . 2009 األردن،، مانـع ،يةـتطبيقـموم الـعة العـة، جامـموم اإلداريـاد والعـتصـة االقـميـك ،ل ـريـأف 29 -27   
  و. المواقع اإللكترونية:        

دراسة منشورة    .15ص: ، "أثر تطبيق معايير اعتماد المستشفيات عمى اإلبداع ناصر إبراىيم سيف،"  .1
content-iefpedia.com/arab/wp // Http                 

 الكمية التقنية اإلدارية، بغداد، العراق حمقات الجودة "،عالية عصام عباس،  "  .2
Http://alirtikaa.mummygllery.com/t3-lopic=3.sitx 
3 . Dension,D ,Organizational Culture as a Crucial Factor to Change ,2008 . 
    Http://mnzoor.plogspot.com/2008/04/plog-post_26.html 
    

http://mnzoor.plogspot.com/2008/04/plog-post_26.html
http://mnzoor.plogspot.com/2008/04/plog-post_26.html
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الثقافة التنظيمية كمتغير أثر نتائج تحميل االنحدار المتعدد الختبار  :(7الممحق رقم) .7

 مستقل واإلبداع اإلداري

 التنظيميةالثقافة أثر أبعاد الختبار  البسيط نتائج تحميل اإلنحدار :(8الممحق رقم) .8

 ومستوى اإلبداع اإلداري
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 (1الممحق رقم )
 إستبانة الدراسة

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة جيجل
 كمية العموم اإلقتصادية والتجارية

 وعموم التسيير 
 قسم عموم التسيير

 إستبانة
 أخي الفاضل/ أختي الفاضمة:

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد:   
اإلبداع اإلداري. دراسة في  الثقافة التنظيميةأثر  نضع بين أيديكم ىذه اإلستبانة المتعمقة بموضوع     

ر ـيـتر تسيـادة الماسـيـل شـيـات نـمبـطـوالتي أعدت إستكماال  لمت ،البنوك التجارية لوالية جيجلفي ميدانية 
الموارد البشرية، وتتضمن ىذه اإلستبانة فقرات مرتبطة بعدة مؤشرات تقيس من خالليا العالقة الموجودة بين 

في  لذلك فإن مشاركتكم في تقديم الصورة الحقيقية عن نشاط البنك سيكون ليا أثر إيجابيمتغيرات الدراسة، 
 المطموب . وصول ىذه الدراسة إلي المستوى

باختيار اإلجابة المناسبة لكل فقرة، عمما بأن المعمومات المدونة ستتسم بطابع السرية نرجو تفضمكم   
 واألمانة العممية والتي تستخدم ألغراض البحث العممي فقط، نشكر لكم تعاونكم وحسن إستجابتكم.

 
 باحثانال                                                                                    

 .إدريس سحالي 
 راشـــــزة فكـــحم. 
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 الجزء األول: معمومات عامة ) الخصائص الشخصية والوظيفية ( -

 في المكان المناسب لإلجابة الصحيحة:  (xنرجو من حضرتكم وضع اإلشارة )     
 النوع اإلجتماعي: -1

 ذكر)    (                                أنثي )     (
 العمر:  -2

 سنة 32-25سنة                    )   (  25( أقل من    )
 سنة فأكثر 40سنة                     )   (   40 -33)   ( 

 المؤىل العممي: -3
 )   ( دراسات تطبيقية                     )   ( ليسانس

 )   ( دراسات عميا                           
 عدد سنوات الخبرة: -4

 سنوات 6-3سنوات                   )   (  3)   ( أقل من 
 سنوات 10سنوات                      )   ( أكثر من  7-10)   ( 

 :الوظيفي ىالمستو  -5
 مصمحة( رئيس    )ف                             ( موظ   )
 ام( مدير ع   )
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 الجزء  الثاني : قياس الثقافة التنظيمية :

: ونعني بيا الطريقة التي ينظم بيا العمل، وتمارس بيا الصالحية ومكافأة الموظفين  الثقافة التنظيمية
والروتين، فيي تحدد أسموب العمل الذي يمارسو الموظف في البنوك التجارية سواءا في اتخاذ القرارات أو 

 إدارة البنك وتوجيو أفراده لتحقيق أىدافو وسياساتو وممارساتو اإلدارية.

 لثقافة البيروقراطيةأوال : ا    
تركز ثقافة المنظمة عمى اإللتزام بالمسؤوليات  1

 بكل دقة     
     

يعتبر التسمسل اليرمي لتنفيذ األعمال ميما في  2
 ثقافة المنظمة

     

 تركز ثقافة المنظمة عمى  الرقابة الدورية عمى  3
 الموظفين           

     

 تركز ثقافة المنظمة عمى تنفيذ الموائح واالنظمة  4
 في إدارة العمل  

     

 تتغاضى ثقافة المنظمة عن التغيرات البيئية  5
 المحيطة بيا   

     

      التغيير ىال تميل ثقافة المنظمة إل 6
 تتحدد الصالحيات والمسؤوليات إستنادا إلى ثقافة  7

 المنظمة  
     

تحدد ثقافة المنظمة األسموب المناسب لتأدية  8
 األعمال اليومية   

     

      تيتم ثقافة المنظمة باإلجراءات الرسمية 9
 
 

 
 الرقم

 
 

           
 الفقرات                         

 أوافق
 بشدة

 
  5 
 
 

 
 أوافق

 
  4 

 
 محايد

 
  3 

ال  
 أوافق

 
  2 

ال  
اوافق 
 بشدة
  1 
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 ثانيا : الثقافة اإلبداعية
ة في تييئة المناخ المساعد عمى تسيم ثقافة المنظم 10

 اإلبداع
     

 تحرص ثقافة المنظمة عمى العدالة في توزيع العمل  11
مكانيات الموظفين    بما يتوافق وا 

     

      تسيم ثقافة المنظمة في توفير جو من الشفافية 12
 تدعم ثقافة المنظمة دور فرق العمل لمواجية  13

 المشكالت  
     

 الخطأ مصدر من  اعتبار ىتدعو ثقافة المنظمة إل 14
 مصادر التعمم  

     

 ىالتنظيمي لدتسيم ثقافة المنظمة في الوالء  15
 الموظفين

     

      األداءالتميز في  ىتسعى ثقافة المنظمة إل 16
 تميل ثقافة المنظمة إلى تشجيع الموظفين عمى قبول 17

 التحدي والمخاطرة  
     

      تساعد ثقافة المنظمة في تكوين فرق عمل مبدعة 18
 تشجع ثقافة المنظمة عمى مواجية التحديات لتحقيق   19

 األىداف  
     

 ثالثا: الثقافة الداعمة   
 تؤكد ثقافة المنظمة عمى العدالة ) المساواة ( بين  20 

 الموظفين 
     

      تدعم ثقافة المنظمة لمعاممين حرية التعبير عن الرأي 21 
 تدعم ثقافة المنظمة مشاركة الموظفين في صنع    22 

 القرار  
     

      تركز ثقافة المنظمة عمى الجانب اإلنساني في العمل   23 
 تزرع ثقافة المنظمة الثقة في نفوس الموظفين داخل   24 

 المنظمة  
     

صاالت الوظيفية بين توسع ثقافة المنظمة االت 25 
 خارج حدود المنظمة  الموظفين
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 الجزء الثالث: قياس اإلبداع اإلداري- 
باإلبداع اإلداري في ىذه الدراسة مجموعة اإلجراءات والعمميات والسموكيات التي تؤدي إلى ويقصد    

تحسين المناخ العام بالمنظمة وتفعيل األداء اإلبداعي من خالل تحفيز الموظفين عمى حل المشكالت واتخاذ 
 القرارات بأسموب أكثر إبداعا وبطريقة غير مألوفة في التفكير.

 المربع الذي ينطوي عمى وجية نظرك ( فيxيرجى وضع إشارة )
 

أوافق  الفقرات      الرقم
 ةبشد

 
 أوافق

 

  
 محايد

 ال
 أوافق

 

ال 
 أوافق
 بشدة

 تعتمد اإلدارة عمى األنظمة والقوانين والموائح عند  26
 اتخاذ القرارات  

     

      تنفذ اإلدارة الموائح التنظيمية بمرونة  27
      أسموب التدرج في اتخاذ القراراتتستخدم اإلدارة  28
      تيتم اإلدارة بتنسيق الجيود بين الموظفين 29
      تناقش اإلدارة القرارات المتخذة قبل تنفيذىا 30
      تشجع اإلدارة العمل الجماعي لحل المشكالت 31
      تتقبل اإلدارة انتقادات الموظفين الخاصة بالعمل 32
      اإلدارة لممشكالت قبل وقوعياتتحسس  33
 تستخدم اإلدارة الطرق العممية الحديثة في اتخاذ  34

 القرارات  
     

 تطرح اإلدارة وتشجع أفكار كثيرة لحل المشكالت في  35
 العمل  

     

      تتعامل اإلدارة مع القرارات بشكل روتيني وتقميدي 36
 تعمل اإلدارة عمى بعث جو من المرح والتسمية بين  37

 الموظفين  
     

تكافئ اإلدارة الموظفين ذوي التفكير المتميز والمبدع  38
 لحل المشكالت ماديا ومعنويا

     

      تفوض اإلدارة جزء من سمطاتيا لمموظفين  39
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تميل اإلدارة إلي التطوير في العمل والتجديد في  40
 التعامل مع المشكالت 

     

رائيم لحل آعمى إبداء  الموظفينتشجع اإلدارة  41
 المشكالت

     

      تشجع اإلدارة عمى التجديد واإلبتكار في أساليب العمل 42
 السمطة المتكافئة مع المسؤوليات  الموظفين تمنح اإلدارة 43

 المنوطة بيم  
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 (12)رقم  الممحق
 جيجل(-318التعريف بوكالة بنك القرض الشعبي الجزائري) وكالة  .1

 ، فتحتجيجل زائري الواقعة وسط مدينةإحدى وكاالت القرض الشعبي الج -جيجل -(308 )تعتبر وكالة  
مب ـالتي تقوم بيا البنوك األخرى وىدفيا في ذلك جأبوابيا خالل سنوات السبعينات، تقوم بمختمف الميام 

 دد ممكن من العمالء والزبائن بمختمف أصنافيم .ـأكبر ع
ب نشاطيا، وىذا ـصالح حسـدة مـعمى ع -جيجل -( 308)القرض الشعبي الجزائري بنك يوزع عمل وكالة

 مان السير الحسن لعمميا، والتنظيم المستمر ليا.ـلض
 ارية ـبنوك التجـمف الـع مختـفية مـا عالقات و وظيـا ليـيا، كمـواعـتالف أنـخبمقديم القروض ـتالة بـقوم الوكت     

 ية ـري خارجـوأخالمحمية 
 وظائف بنك القرض الشعبي الجزائري،: .2
 بنك القرض الشعبي الجزائري لجميع الشروط المؤىمة والمنصوص عمييا ضمن أحكام قانون  ىبعدما استوف   
ي ـبـشعـرض الــصل بموجب ذلك القـتح (1990)ريلـأف (14)ريخ ـادر بتاـالص(90/10)مـرض رقـد والقـالنق
جزائر، وأصبح بذلك عبارة ـمد في الـمك ثاني بنك معتـبح بذـقرض ، وأصـري عمى موافقة مجمس النقد والـزائـالج

عن ىيأة مالية حكومية من حيث الشكل القانوني، وأصبح الدور الرئيسي ليا ىو جمع وتحصيل األموال من 
رض ـما عدا القطاع الزراعي حيث يقوم الق االقتصاديةالقطاعين العام والخاص ويشمل ذلك جميع القطاعات 

لمقوانين المعمول بيا في الجزائر، ومن أىم وظائفو نذكر ما بي الجزائري بكل العمميات المصرفية طبقا ـالشع
 يمي:
 تقديم القروض لإلدارات الحكومية ) السندات العامة(، وبالتالي يمول مشتريات الدولة، الوالية. -
 قطاع التشييد والبناء من خالل منح قروض متوسطة وطويمة األجل.  يدعم -
 يقوم بدراسة وتمويل ممفات تسوية العمميات الخارجية. -
يعمل البنك عمى تعبئة القروض المتعمقة بالتجارة الخارجية ، كما يعمل عمى تأمين القروض الخاص  -

 بالعمميات التجارية مع الخارج.
  ومنح قروضا قصيرة األجل لمتعامميبنكا تجاريا، وي اعتبارهبكما يقوم البنك بجمع الودائع  -

  الييكل التنظيمي لوكالة القرض الشعبي الجزائري :. 3   
جميع المصالح،  التالي )أ(سنبرز الييكل التنظيمي لموكالة البنكية محل الدراسة وذلك من خالل الشكل      

 األقسام، الفروع، الخاليا الموجودة في الوكالة.
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 الشكل)أ(
 ) وكالة جيجل(ئرينظيمي لبنك القرض الشعبي الجزاالييكل الت

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يوثائق متحصل عمييا من القرض الشعبي الجزائر المصدر:  
 
 
 
 

مصمحة الصندوق 
 والعممة الصعبة

 

مصمحة النقود 
 وأوامر الزبائن

 

قسم اإلعتماد 
المستندي 
والتحصيل 
 المستندي

 قسم الحافظة

مصمحة عمميات 
 التجارة الخارجية

 جاريةالخمية الت

 خمية إدارة القروض

 المدير نائب

 مصمحة اإلدارة

 مدير الوكالة

 مصمحة المراقبة مصمحة القروض

خمية الدراسة 
 والتحميل

قسم التوطين 
 والتحويل

 أمانة ومكتب األوامر

 المراقبة قسم

قسم الدعم 
 واألمن

مصمحة 
 المستخدمين

قسم خاص بالزبائن 

 المهنيين

 مصمحة المراقبة

قسم خاص 
 بالمقاولين



  
 

999 

 ) وكالة جيجل(لبنك القرض الشعبي الجزائريييكل التنظيمي ال رحش. 4  
 وتتمثل ميام كل مصمحة فيما يمي:      

 :وتتمثل مياميا في مصمحة الصندوق: 
 الزبائن . استقبال -
 العمميات المصرفية بالدينار والعممة الصعبة.معالجة  -
 معالجة عمميات النقد اإللكتروني ) البطاقات(. -

 وفي ىذا اإلطار تقوم مصمحة الصندوق بالعمميات التالية:
 فتح الحسابات وتسييرىا من خالل تسيير ممف الصندوق . -
 بتسميم ىذه الدفاتر.تمقي طمبات الزبائن الخاصة بإصدار دفاتر الشيكات ، والقيام  -
 معالجة عمميات اإليداع) سندات الصندوق ودفاتر اإلدخار(. -
 القيام بعمميات التحويل وتسديد الشيكات. -
 التسيير الحسن لمخزينة. -
 اإلحصائيات الخاصة بالعمميات التي تقوم بيا ىذه المصمحة. عدادإ -
 القيام بكراء الخزائن الحديدية لمزبائن. -

  ووظيفتيا: وض :مصمحة القر 
 .دراسة ممفات القروض -
 .وتحصيل الديون .متابعة القروض الممنوحة -

 وفي ىذا اإلطار تقوم مصمحة القروض بالعمميات التالية حسب مختمف المجاالت :  
 في مجال دراسة وتحميل طمبات الزبائن عمى القروض:

 إستقبال طمبات الزبائن، ثم دراسة الممف وتحميل األخطار. -
 ض.و متابعة ممفات القر  -
 ض.و متابعة تطورات نشاط المؤسسات الطالبة لمقر  -

 في مجال تسيير القرض:  
 ض.و إنجاز رخصة القر  -
 ض.و إمضاء اتفاقية القر   -
 وضع القروض تحت تصرف طالب القرض. -
 تسميم الكفالة والضمانات االحتياطية . -
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 :في مجال الشؤون القانونية والمنازعات   
رساليا إلى مجموعة االستغالل، من أجل التأكد منيا ىمراقبة مد -  صحة الضمانات المتمقات من الزبائن، وا 
 واالحتفاظ بيا إلى غاية تحصيل القرض.  
 مفات في مجال المنازعات .مالو  متابعة الديون غير المدفوعة  -
 زمة من أجل تحصيل الديون.الالقيام باإلجراءات ال -
 .بفتح الحسابات الجارية لممنظمات ةالخاص ةاإلداري اتمراقبة الممف -

 ووظيفتيا:مصمحة التجارة الخارجية : 
 القيام بالعمميات المتعمقة بالتوطين. -
  .تسيير القروض الخارجية، واالعتمادات المستندية  -
 متابعة مختمف الضمانات الممنوحة من طرف البنك. -

 وفي ىذا اإلطار تقوم مصمحة التجارة الخارجية بالعمميات التالية:      
 معالجة عممية التوطين) استراد وتصدير(. -
 تسيير الصفقات الخاصة بعمميات التوطين. -
 متابعة الضمانات الممنوحة من طرف الخارج. -
والتحويالت وقروض المورد وقروض عمميات المستندية ، والتسميمات المستندية، مالمعالجة المحاسبية ل -

 المشتري.
 تحصيل الشيكات ) شيكات السفر(. -
رساليا إلى الييئة المشرفة. إعداد -  إحصائيات متعمقة بنشاطات المصمحة وا 
 إعطاء معمومات لمزبائن فيما يخص عمميات التجارة الخارجية. -

 كالة وحماية ممتمكات األشخاص.: ووظيفتيا تسيير الموارد المادية والبشرية لمو مصمحة اإلدارة 
 وفي ىذا اإلطار تقوم مصمحة اإلدارة بالعمميات التالية:        

 ومتابعة برنامج تكويني لمموظفين. إعداد -
 ميزانية الوكالة بمساىمة المصالح المختمفة األخرى. عدادإ -
 متابعة إنجاز الميزانية. -
 دفع الضرائب الخاصة بالوكالة .  -
 وتسيير البنايات والعتاد.صيانة  -
 ألرشيف .باالمراقبة واإلحتفاظ  -
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 السير عمى أمن الوكالة ، وتحسين ظروف العمل والقيام باكتتاب اتفاقية تأمين الوكالة. -
رساليا لمييئة المشرفة. عدادإ -  إحصائيات وا 

 :ووظيفتيا: مصمحة المراقبة 
 الحسابات. إعدادمراقبة الحسابات ومعالجة كل األخطاء المحاسبية المالحظة أثناء  -
رساليا إلى الييئة المشرفة. عدادإ -  اليومية المحاسبية لموكالة وا 
 مراقبة الحسابات التي تسجل اختالالت في التسديدات. -
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 (13)رقم  الممحق
 :(-جيجل – 810) وكالة التعريف بوكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  .1

، مقرىا الرئيسي وسط مدينة (1982)مارس  (2)في لبنك الفالحة والتنمية الريفية ت  وكالة جيجلئأنش     
موظف معظميم من اإلطارات ذوي الشيادات  34وأنيا تستخدم  ، (018)جيجل، تحمل رقم خاص بيا ىو

والعمال المينيين المؤىمين، ويعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية بنك تجاري حيث يمكنو جمع الودائع  الجامعية
ر ـعتبـل، ويـة االجـمـويـة وطـتوسطــروض مـنح قـسواء كانت جارية أو ألجل، وىو أيضا بنك تنمية حيث يقوم بم
ة ـالحيـفـاطات الـنشـة الـرقيـي وتـالحـاع الفـطـقـبنكا متخصصا في القطاع الفالحي حيث يمنح قروضا لتمويل ال

 والريفية والحرفية، وكذلك تمويل أنشطة الصناعات الغذائية واألنشطة المختمفة في الريف.
 وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية: .2
 تتمثل في: الوظائف الكالسيكية : 

 قبول الودائع عمى اختالف أنواعيا والتي تصنف حسب معيار الزمن إلى: -
 ودائع جارية أو ودائع تحت الطمب. -
 ودائع التوفير. -
 ودائع لألجل. -

 منح القروض البنكية بمختمف أنواعيا وتتمثل في قروض اإلستثمار وقروض اإلستغالل...إلخ. -
 عة، مع مراعات مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك تشغيل موارد البنك في شكل إستثمارات متنو  -
  وربحيتيا وأمنيا.   
 خمق النقود بمعنى تقديم القروض من الودائع ليس ليا وجود أي أنيا تخمق ىذه الودائع عمى شكل -
 حسابات جارية.   

 :الوظائف الحديثة  

 يقوم البنك بثالث وظائف رئيسية وىي:   
 تسميم الشيكات وغيرىا. ،التحويالت ،السحب، دفع األموال: تتضمن عمميات الخدمات -
 البنك. ىتوظيف أموال لد مى: إقامة عالقات مع األفراد الطبيعيين بحثيم عاإلدخار  -
 ألشخاص الطبيعيين والمعنويين. القروض: منح اإلقراض -

 ظيمي لوكالةسنبرز الييكل التن :الفالحة والتنمية الريفية )وكالة جيجل(بنك لالييكل التنظيمي . 3      
الذي يبرز جميع المصالح  األقسام و  (ب)وذلك من خالل الشكل  -وكالة جيجل-بنك الفالحة والتنمية الريفية
 .يياالفروع، الخاليا الموجودة ف
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 (بالشكل )
 الفالحة والتنمية الريفيةالييكل التنظيمي لمبنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 بنك الفالحة والتنمية الريفيةوثائق متحصل عمييا من المصدر: 

 مدير الوكالة

 المدير المساعد

 المكمف بالقروض

 المكمف بالمحفظة

 المكمف بالتحويل

 بالمقاصةالمكمف 

 (المشرف )المكاتب الخمفية

 المكمف بالتجارة الخارجية

 المكمف بالتجارة الخارجية

 المكمف بالشؤون القانونية

المكمف بالشؤون اإلدارية، 
 والمراقبة

 مكمف بالزبون

 مستشار الزبون

الخدمة 
 الشخصية

الخدمة 
 الحرة

الصندوق 
 الرئيسي

البنك 
 الواقف

 السكريتاريا

 الطابعة

 المشرف) المكاتب األمامية(

 االستقبالموظفي 

 الحاسب األلي

 الموزع األلي
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 :) وكالة جيجل ( الييكل التنظيمي بنك الفالحة والتنمية الريفية شرح .4

 يرأس وكالة جيجل كأي منظمة أخرى، فالمدير يعد المسؤول األول عن الوكالة فيو مدير الوكالة :
يقوم باإلشراف والتنسيق بين مختمف مصالح يتخد القرارات الصائبة ويسير عمى تنفيدىا، كما 

 الوكالة.

 :واإلشراف والتنسيق في حالة غيابفي وىو الشخص الذي يقوم بمساعدة المدير  المدير المساعد  
شراف تتم إلويتولى أيضا مراقبة الحسابات واإلشراف عمى إدارة الموظفين وعمميات اإلستغالل، وعممية ا

 إدارة  القسمين التاليين: من خالل

 توجد المصالح التالية التابعة ليذا القسم. يفعمى مستوى الشباك الخمف سم الشباك الخمفي:ق 

تعد من اىم المصالح في أي بنك، كما أن نصمحة القروض في وكالة جيجل مصمحة القروض:       
 متكونة من فرعين :

 خمية الدراسات والتحاليل. -    

 خمية إدارة القروض والشؤون القانونية. -     

: تتكفل بتنفيذ أوامر التحويالت المقدمة من طرف العمالء لفائدة حسابات أخري مصمحة التحويالت    
 وتنقسم حسب وجيتيا إلى ثالث أنواع:

 : فيذه الحالة ال يفرض البنك عمولة.تحويل داخل الوكالة -    

 أي وكالة أخرى، يفرض البنك عمولة، إذا كان التحويل تمغرافيا. تحويل خارج الوكالة: -    

البنك قرض أي أن المحول لو ليس عميال لبنك الفالحة والتنمية الريفية، وىنا ي تحويل خارج البنك: -    
ضرورية لحدوث  من خالل وثيقة إثباتتم عممية التحويل تعمولة سواء كان التحويل عاديا أو تمغرافيا، و 

 يل )أمر التحويل( تحتوي عمى جميع المعمومات الخاصة بالمحول لو والمحول. التحو 
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أىم ما يميزىا كونيا تتعامل باألوراق المالية والتجارية أىميا الصكوك، الكمبياالت،  مصمحة المحفظة:     
ة بعدة البضائع، سندات المنظمات الخاصة، األسيم...، وتقوم ىذه المصمح ،السند األدنى، سند اإليداع

 وظائف أىميا الخصم والتحصيل.

كمف بتغطية األوراق المالية المقدمة من طرف العمالء، ويقوم كذلك بمعالجة تت مصمحة المقاصة:     
 ومتابعة االوراق التجارية غير المدفوعة.

 االعتمادتقوم بتنفيذ عمميات اإلستيراد والتصدير من الناحية المالية )مصمحة التجارة الخارجية:     
المستندي(، كما يتجمى دورىا في التعامل بالعممة الصعبة)بيع وشراء العممة أو شكل تحويالت(، إضافة إلى 

 إعداد العمميات المحاسبية المتعمقة بالعممة األجنبية والعمل عمى عدم تسرب العممة الصعبة أو تيريبيا.

القضايا القانونية واالحكام الخاصة في قانون وييتم بكل ما يخص  قسم الشؤون القانونية والمنازعات:   
 النقذ والقرض.

تيتم ىذه المصمحة باألعمال اإلدارية العامة لموكالة مثل  مصمحة الشؤون اإلدارية والمراقبة والمحاسبة:  
 دراسة وتسيير الممفات الخاصة بالموظفين، دراسة العمميات المنجزة من طرف مختمف مصالح الوكالة...الخ.

 : وتتمثل المصالح التابعة ليذا القسم في ما يمى :م الشباك األماميقس  

: ىدفيا السير عمى راحة الزبائن وتقديم الخدمة ليم في الوقت    موظفي االستقبال مصمحة  -  
 المناسب.

 لي، مراجعة تيتم بتقديم خدمات متنوعة مثل: السحب اآلمصمحة الخدمات المتنوعة )الحرة(:  -     

 لي، الطباعة وغيرىاالحسابات والعمميات، الحاسب اآل   

 ىتمام بالزبائن و السير عمى إرضائيم ، وثقتيم وىي تضمإللت ئأنش المصمحة الخاصة بالزبائن: -      

 خمية المكمف بالزبائن وخمية مستشار الزبائن.                   
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 (14)رقم  الممحق
 :( -جيجل - 88840) وكالة الجزائريالتعريف بوكالة بنك الخارجي  .1

 تابعة  (99999)وكالة جيجل واحدة من الوكاالت التابعة لمبنك الخارجي الجزائري وىي تحمل رقم      

من الزبائن سواء كانوا  ىام عدد مع تتعامل الوكالة ، (999999) ة بقسنطينة الحاممة لمرقملممديرية الجيوي
 اج ـلمزج يةـة اإلفريقـركـمواطنين عاديين أو تجار أو مؤسسات خاصة أو شركات عمومية مثل: " مصنع الش

" ENAVA  ،" ويعتبر البنك الممول الرئيسي لعمميات التجارة الخارجية من خالل منحو لمقروض سواء
 لمتصدير أو اإلستراد أو قروض ألغراض أخرى.

المنتشرة عبر ( من بين الوحدات  99999) الوحدة بر الوكالة الموجودة عمى مستوى والية جيجلتعت     
داري عام ألنو ال يخرج عن نطاق التنظيم اإلداري الذي يس د و التراب الوطني، تسير وفق تنظيم ىيكمي وا 

الوكالة بمثابة فنجد في أعمى سمم اليرم اإلداري مدير  BEA  أغمب وحدات البنك الخارجي الجزائري 
، التي تيم موظفي البنك عبر أوقات العمل ول األول عن كل العمميات البنكية، واألمور اإلداريةؤ المس

كما يعمل عمى السير الحسن لموكالة من خالل تنظيم . األخرى وتسجيل الحضور وغيرىا من األمور اإلدارية
الء جدد لمبنك باستطاعتيم جمب أموال جديدة مختمف مصالح الوكالة، كما يسعى مدير الوكالة إلى جمب عم

 .ولمبنك تضاف إلى احتياطات
 ك الخارجي الجزائري:ـوظـائف البن .2

لوظائف إلى تقميدية و أخرى يقوم البنك بعدة وظائف منيا النقدية وغير النقدية، ويمكن تقسيم ىذه ا      
 حديثة.

 وتشمل الميام التالية: الوظائف التقميدية: 
الحسابات الجارية وقبول الودائع عمى اختالف أنواعيا ) تحت الطمب، ادخار، ألجل، وخاضعة فتح  -

 لإلشعار(.
تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة، والربحية والضمان ومن أىم أشكال التشغيل  -

 يمي: واالستثمار ما

 ة المدينة.منح القروض والسمف المختمفة وفتح الحسابات الجاري -
 تحصيل األوراق التجارية وخصميا والتسميف بضمانيا. -

المستندية، ومنح القروض لمموردين أو المستثمرين  تمويل التجارة الخارجية من خالل فتح اإلعتمادات -
 .وغيرىا من التقنيات
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 تقديم الكفاالت وخطابات الضمان لمعمالء. -

 كات السياحية والحواالت الداخمية منيا والخارجية.يوالش التعامل بالعمالت األجنبية بيعا وشراءا، -

 وصرف الشيكات المسحوبة عمييا. تحصيل الشيكات المحمية عن طريق غرفة المقاصة، -

 المساىمة في إصدار أسيم وسندات شركات المساىمة. -

 تأجير الخزائن لعمالئيا لحفظ المجوىرات والمستندات، واألشياء الثمينة. -
 وتتضمن الميام التالية: ائف الحديثة:الوظ     

 إدارة أعمال وممتمكات العمالء وتقديم االستشارات االقتصادية والمالية ليم من خالل دائرة متخصصة. -
جدر ذكره أن لكل بنك تجاري سقف محدد يتمويل اإلسكان الشخصي من خالل اإلقراض العقاري، وما  -
 يتجاوزه.في ىذا المجال يجب أن ال إلقراض ل

 .المساىمة في خطط التنمية االقتصادية -
 

األقسام و   ،المصالحيوضح الشكل )ج( مختمف  الييكل التنظيمي لوكالة بنك الخارجي الجزائري: .3
 ييا.الخاليا الموجودة فو الفروع، و 
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 الشكل)ج(

 الجزائري الييكل التنظيمي لمبنك الخارجي

 

 

 

  

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 يالخارجي الجزائر  وثائق متحصل عمييا من البنكالمصدر: 

 

 الشباك الخمفي

 مدير مساعد

 التحصيل
 المستندي

 المواردقسم تسيير 

قسم اإلعالم اآللي 
 والمحاسبة

قسم العالقات مع 
 الزبائن

القسم اإلداري 
 لمتعيدات

 قسم الموارد

 قسم المنازعات

 الحسابات
 بالعممة الصعبة

 قسم الشبابيك

 الشباك الرئيسي

 شباك الدفع

شباك التحويل 
اليدوي لمعممة 

 الصعبة

 ةـر الوكالـمدي

 األمانة العامة مركز المحاسبة

 مصمحة التجارة
 الخارجية

التسيير مصمحة 
 اإلداري

 

 التعيداتمصمحة 

 التوطين

 االعتماد
 المستندي

 المقاصة التحويالت

 الخزينة قسم المحفظة

 

 الصندوقمصمحة 
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 البنك الخارجي الجزائري شرح الييكل التنظيمي لموكالة .4
 :يكون عمى رأس الييكل التنظيمي لموكالة، فمركز المدير يعتبر من الناحية اإلدارية   مدير الوكالة

مركزا وظيفيا يخول لصاحبو مجموعة من الصالحيات، فيو المسئول األول في الوكالة فإليو تعود 
معظم القرارات وعميو فيو يسير عمى السير الحسن لممعامـالت، يعين المدير العـام بموجب مرسوم 

 سي، باقتراح من وزير المالية وال يتم عزلو إال بنفس الطريقة.رئـا
 :تنطبق عميو نفس الشروط فيما يخص المنصب، حيث يقوم بمساعدة المدير العام  المدير المساعد

 في بعض الميام، وينوب عنو في حالة غيابو.
  :م البريد، تمقي المكالمات، تعمل عمى تنظيم األعمال القانونية واإلدارية كاستالم وتسمياألمانة العامة

 د مع المدير .... الخ.يالفاكسات، تنظيم المواع
 :وحساب قيمة الودائع....الخ. تيقوم بالعمميات المحاسبية لموكالة كإعداد الميزانيا مركز المحاسبة 
تتم عمى مستوى ىذه المصمحة دراسة وتحميل جميع ممفات اإلقراض وتنقسم إلى  مصمحة التعيدات:      

 ثالثة أقسام ىي:
عداد ممفات القروض وتصنيفيا.القسم اإلداري لمتعيدات -    : يقوم ىذا القسم بدراسة وا 
تمام كل العمميات المتعمقة بالبورصة.قسم الموارد:  -    يتم فيو تحديد موارد البنك وا 
 يعمل عمى دراسة المنازعات واالحتجاجات المقدمة من طرف العمالء والفصل فييا. المنازعات:قسم  - 

في جمب العمالء لمقيام بعمميات اإليداع لدى البنك  ما ىاا تمعب ىذه المصمحة دور  مصمحة العالقات:    
 باإلضافة إلى تزويد العمالء بكل المعمومات الخاصة بالخدمات المقدمة.

تقوم ىذه المصمحة باإلشراف عمى كل العمميات المحاسبية التي يقوم بيا  التسيير اإلداري:مصمحة     
عداد الميزانية السنوية لموكالة، وتضم ىذه المصمحة قسمين ىما:  البنك، وا 

يتمثل دوره في إعداد وتسيير و مراقبة المعدات الموجودة في الوكالة كتوفير قسم تسيير الموارد: -    
 كاتب من أوراق و أجيزة الحاسوب وغيرىا من المعدات.معدات الم

يعمل ىذا القسم عمى إعداد ميزانية الوكالة والمراقبة اإلدارية لدخول العمال الوثائق قسم اإلعالم اآللي: -   
 والتقارير والمستندات.
والمراقبة، من تقوم ىذه المصمحة باإلشراف عمى كل العمميات الخاصة بصندوق الوكالة مصمحة الصندوق: 

يداع، وتضم ىذه المصمحة خمسة شبابيك ىي عمى التوالي:  صرف وا 
 قسم الشباك الرئيسي، شباك الدفع، شباك التحويل اليدوي، شباك العممة الصعبة، والشباك الخمفي الذي بدوره

 حفظة، قسم المقاصة، وقسم الخزينة.قسم الم ،: قسم التحويالتيتكون من
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تقوم ىذه المصمحة بتسيير وتنفيذ كل العمميات المتعمقة بالتعامالت الخارجية خارجية: مصمحة التجارة ال     
 الدولية وتضم أربعة فروع أساسية ىي:

يقوم بإتمام كل إجراءات التوطين لكل العمميات الخاصة بالتجارة والتي يقوم بيا العمالء  قسم التوطين: -    
 عمى مستوى الوكالة.

ص في فتح اإلعتمادات المستندية لصالح المستوردين، ويعتبر وسيط تويخقسم االعتماد المستندي:  -   
 بين المستورد والمصدر عمى تحصيل قيمة البضاعة من طرف زبونيا.

وييتم ىذا القسم بفتح وتسيير العمميات الممولة عن طريق التحصيل قسم التحصيل المستندي:  -  
 المستندي.

 يقوم بتسجيل قيمة تداول العممة الصعبة في الوكالة من مدفوعات وتحصيالت. الصعبة: قسم العممة - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

990 

 (5) رقم الممحق
 ألبعاد الثقافة التنظيميةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

Statistics 
  bureu innova supo 
N Valid 64 64 64 

Missing 0 0 0 
Mean 3,5729 3,1125 3,0807 

Std. Deviation ,58131 ,65308 ,66001 
Frequency Table          

Bureu 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,22 1 1,6 1,6 1,6 

2,22 1 1,6 1,6 3,1 
2,67 1 1,6 1,6 4,7 
2,78 3 4,7 4,7 9,4 
2,89 2 3,1 3,1 12,5 
3,00 4 6,3 6,3 18,8 
3,22 3 4,7 4,7 23,4 
3,33 6 9,4 9,4 32,8 
3,44 2 3,1 3,1 35,9 
3,56 8 12,5 12,5 48,4 
3,67 4 6,3 6,3 54,7 
3,78 7 10,9 10,9 65,6 
3,89 10 15,6 15,6 81,3 
4,00 3 4,7 4,7 85,9 
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4,11 3 4,7 4,7 90,6 
4,22 1 1,6 1,6 92,2 
4,56 4 6,3 6,3 98,4 
4,67 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  

Innova 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,00 1 1,6 1,6 1,6 

1,70 1 1,6 1,6 3,1 
1,90 1 1,6 1,6 4,7 
2,20 1 1,6 1,6 6,3 
2,40 2 3,1 3,1 9,4 
2,50 1 1,6 1,6 10,9 
2,60 4 6,3 6,3 17,2 
2,70 4 6,3 6,3 23,4 
2,80 4 6,3 6,3 29,7 
2,90 4 6,3 6,3 35,9 
3,00 12 18,8 18,8 54,7 
3,10 3 4,7 4,7 59,4 
3,20 5 7,8 7,8 67,2 
3,30 2 3,1 3,1 70,3 
3,40 5 7,8 7,8 78,1 
3,50 3 4,7 4,7 82,8 
3,60 2 3,1 3,1 85,9 
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3,80 1 1,6 1,6 87,5 
4,00 1 1,6 1,6 89,1 
4,10 1 1,6 1,6 90,6 
4,30 2 3,1 3,1 93,8 
4,40 2 3,1 3,1 96,9 
4,50 1 1,6 1,6 98,4 
4,70 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  

Supo 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,50 1 1,6 1,6 1,6 

1,67 1 1,6 1,6 3,1 
2,00 4 6,3 6,3 9,4 
2,17 2 3,1 3,1 12,5 
2,33 5 7,8 7,8 20,3 
2,50 3 4,7 4,7 25,0 
2,67 4 6,3 6,3 31,3 
2,83 3 4,7 4,7 35,9 
3,00 3 4,7 4,7 40,6 
3,17 10 15,6 15,6 56,3 
3,33 6 9,4 9,4 65,6 
3,50 7 10,9 10,9 76,6 
3,67 6 9,4 9,4 85,9 
3,83 3 4,7 4,7 90,6 
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4,00 3 4,7 4,7 95,3 
4,17 2 3,1 3,1 98,4 
4,33 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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 (6)رقم  الممحق
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى اإلبداع اإلداري

Frequencies 
Statistics 

management 
N Valid 64 

Missing 0 
Mean 3,2465 

Std. Deviation ,54827 
management 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,67 1 1,6 1,6 1,6 
1,78 1 1,6 1,6 3,1 
2,06 1 1,6 1,6 4,7 
2,11 1 1,6 1,6 6,3 
2,72 2 3,1 3,1 9,4 
2,78 2 3,1 3,1 12,5 
2,83 1 1,6 1,6 14,1 
2,89 2 3,1 3,1 17,2 
2,94 2 3,1 3,1 20,3 
3,00 3 4,7 4,7 25,0 
3,06 5 7,8 7,8 32,8 
3,11 4 6,3 6,3 39,1 
3,17 5 7,8 7,8 46,9 
3,22 4 6,3 6,3 53,1 
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3,28 6 9,4 9,4 62,5 
3,33 6 9,4 9,4 71,9 
3,39 2 3,1 3,1 75,0 
3,50 2 3,1 3,1 78,1 
3,56 1 1,6 1,6 79,7 
3,61 1 1,6 1,6 81,3 
3,67 2 3,1 3,1 84,4 
3,72 1 1,6 1,6 85,9 
3,78 1 1,6 1,6 87,5 
3,89 2 3,1 3,1 90,6 
4,00 1 1,6 1,6 92,2 
4,17 1 1,6 1,6 93,8 
4,28 1 1,6 1,6 95,3 
4,39 1 1,6 1,6 96,9 
4,50 1 1,6 1,6 98,4 
4,67 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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 (7)رقم  الممحق
 ة كمتغير مستقل واإلبداع اإلدارينتائج تحميل االنحدار المتعدد الختبار أثر الثقافة التنظيمي

 
Regression 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 supo, bureu, 
innovaa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,647a ,418 ,389 ,42853 

a. Predictors: (Constant), supo, bureu, innova 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 7,919 3 2,640 14,375 ,000a 

Residual 11,018 60 ,184   

Total 18,938 63    

a. Predictors: (Constant), supo, bureu, innova 

b. Dependent Variable: management 
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Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1,371 ,357 
 

3,844 ,000 

bureu ,173 ,121 ,184 1,428 ,159 

innova ,468 ,119 ,558 3,935 ,000 

supo -,065 ,101 -,078 -,642 ,523 

a. Dependent Variable: management 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

999 

 (8الممحق)
 اإلنحدار البسيط الختبار أثر أبعاد الثقافة التنظيمية ومستوى اإلبداع اإلدارينتائج تحميل 

 
  نتائج تحميل اإلنحدار البسيط الختبار أثر بعد الثقافة البيروقراطية ومستوى اإلبداع اإلداري  .1

Regression 
Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 bureua . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: management 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,505a ,255 ,243 ,47712 
a. Predictors: (Constant), bureu 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 4,823 1 4,823 21,188 ,000a 
Residual 14,114 62 ,228   

Total 18,938 63    
a. Predictors: (Constant), bureu 
b. Dependent Variable: management 

 
 
 
\ 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1,546 ,374  4,131 ,000 

bureu ,476 ,103 ,505 4,603 ,000 
a. Dependent Variable: management 

 نتائج تحميل اإلنحدار البسيط الختبار أثر بعد الثقافة اإلبداعية ومستوى اإلبداع اإلداري   .2
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 innovaa . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: management 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,629a ,396 ,386 ,42948 
a. Predictors: (Constant), innova 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 7,501 1 7,501 40,668 ,000a 
Residual 11,436 62 ,184   



  
 

990 

Total 18,938 63    
a. Predictors: (Constant), innova 
b. Dependent Variable: management 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1,602 ,263  6,082 ,000 

innova ,528 ,083 ,629 6,377 ,000 
a. Dependent Variable: management 
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Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 supoa . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: management 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,325a ,105 ,091 ,52273 
Predictors: (Constant), supo 
 
 



  
 

999 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1,997 1 1,997 7,307 ,009a 
Residual 16,941 62 ,273   

Total 18,938 63    
a. Predictors: (Constant), supo 
b. Dependent Variable: management 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,416 ,314  7,686 ,000 
supo ,270 ,100 ,325 2,703 ,009 

a. Dependent Variable: management 
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Abstract 
      This study aimed to identify the dimensions of the prevailing organizational 
culture, and the level of Innovation in the administrative Agency of the commercial 
banks to Jijel, from the point of view of employees . In addition to identifying the 
extent of the impact of organizational culture prevailing at the administrative level 
of Innovation  .  
     To achieve the objectives of the study, the researchers developed a 
questionnaire composed of three parts, aims first of them to know the 
characteristics of the study sample, while the second part aims to measure the 
independent variable represented in the organizational culture ( bureaucratic 
culture, and Innovation culture, supportive culture ) , and measures the third part 
of the dependent variable goal of the administrative level of Innovation  .  
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     Adopted the researchers relied on the method of scanning the overall study 
population, were distributed ( 80 ) questionnaire on a sample of the study, and of 
the staff of commercial banks, agencies Jijel, have been retrieved ( 64 ) 
questionnaire is valid for statistical analysis which is rate ( 80 %) of the 
questionnaires distributed. 
     The researchers used appropriate statistical methods to analyze the data  
including methods of descriptive statistics ( mean, standard deviation, and 
frequencies , and percentages ), and multiple regression , and simple regression. 
     The study reached the following findings  :  
-  The level of organizational culture in the commercial banks to Jijel agencies 

from the viewpoint of its employees moderately prevalent, where the results 
showed that the degree of availability of bureaucratic culture came first , followed 
by the Innovation culture , then supportive culture . 
-  The level of Innovation in commercial banks administrative agencies Jijel from 

the perspective of the average level of existing employees  .  
-  The results of the study, the presence of statistically significant effect of the 

organizational culture on the administrative level of Innovation  .  
Therefore, this study has concluded a series of recommendations including: 
-1  The need to accommodate the administrative organizational culture as a 

concept by the administrative leadership of commercial banks with the mandate 
of Jijel as an important anchor depends upon the success or failure of the 
application of administrative Innovation  .  
-2  Establish training programs that help to understand and accommodate the 

organizational culture , and to benefit from the experiences of others in the 
application of administrative Innovation  .  
-3  Work to simplify rules and regulations and work procedures, and stay away 

from the central and craft and in the implementation of Alchddd Formal issues 
and provide an opportunity for staff to develop rules and procedures for the 
completion of the tasks entrusted to them., It would provide a margin of freedom 
for employees to show their creativity. 

 


